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 مقدمة

 بالقرآن    - العامة منها واملتخصصة  -عنيت املوسوعات العاملية مبختلف أنواعها   
 عن مصدر القرآن،    الكرمي، فأفرد له بعضها مقاالت ومواد مستقلة جرى احلديث فيها

وكيف مجع، والقراءات املختلفة، وأجزائه وسوره وآياته، وأسلوبه، وموضوعاته، وترمجاته     
 . إخل .. إىل اللغات احلية

وحتظى هذه املوسوعات بقبول واسع يف دوائر املثقفني والباحثني، كما تتميز بالتأثري 
الكثري من الشبهات واألخطاء  البالغ يف توجيه أفكار الناشئة والشباب، غري أهنا حتفل ب

 وسائر دعائم الدين احلنيف؛ مما يسهم يف    حول القرآن الكرمي وكذلك حول الرسول   
 . تقدمي صورة مغلوطة ومشوهة عن اإلسالم  

وملا كان ال بد من تتبع هذه املوسوعات للرد على ما ورد هبا من شبهات وتصحيح      
 فقد رأينا االقتصار على موسوعتني  ما اشتملت عليه من أغالط بشأن القرآن الكرمي،   

ً               إحدامها متخصصة واألخرى عامة، كل واحدة منهما تعد علم ا يف جماهلا ومنوذج ا هلذا                        ً                                                 
 : اجملال

 The – الطبعة اجلديدة -فأما املوسوعة املتخصصة فهي دائرة املعارف اإلسالمية  ) ١(

Encyclopaedia of Islam – New Editionال غىن عنها للمشتغلني  وهي من املوسوعات اليت 
 . بالدراسات اإلسالمية والشرقية

 ،  Encyclopaedia Britannicaوأما املوسوعة العامة فهي دائرة املعارف الربيطانية  ) ٢(
 . وهي تتمتع بانتشار واسع يف دوائر املثقفني يف سائر أرجاء العامل

يان أمهيتها وخطرها،   تعريف خبصائص املوسوعات العاملية وب  : وينقسم هذا املقال إىل
مع التركيز على املوسوعتني املذكورتني، واستخالص املنهج الذي اعتمده املستشرقون يف  
دراستهم للقرآن الكرمي مما ورد يف املوسوعتني، وبيان للشبهات الواردة فيهما والرد عليها  

وصل إليها وينتهي املقال خبامتة تتضمن مجاع النتائج اليت ت. مبنهج املستشرقني أنفسهم 
  .واهللا املوفق. البحث
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 املوسوعات تعريف وتوضيح 

تنطوي املوسوعات على أمهية بالغة للباحثني واملثقفني، ويطلق اسم املوسوعات أو  
 على الكتاب الذي يشتمل على جمموع املعارف اإلنسانية Encyclopaediaدوائر املعارف 

خمتصرة ومبسطة تتناول معلومات يف  يف جماالت الثقافة والفنون والعلوم، ويتضمن نبذة    
وهي حتاول  " خمتلف اجملاالت، وينقسم إىل مواد منفصلة يراعى يف إيرادها الترتيب األجبدي

أن تقدم كل شيء لكل الناس، واألثر الطبيعي الذي حتدثه بنفس القارئ هو تذكريه مبدى       
 . )١( " التعلمقلة ما يعرفه مما هو حميط به، فرمبا دفعه هذا الشعور إىل مزيد من

وحتقق املوسوعات فائدة مزدوجة لكل من القراء الراغبني يف املعرفة والباحثني، فهي        
تقدم للقارئ معلومات جمملة عن النقاط الثانوية يف املوضوع، والتواريخ، وأمساء األماكن      

 . )٢( وغريها، لكن أحكامها يف القضايا الرئيسة ال بد أن تكون موثقة 

من مواد املوسوعة بثبت بأمساء املصادر واملراجع املهمة يف املوضوع،             ّ           وتذي ل كل مادة 
ومن مث فإن أول ما ينصح به الباحث املبتدئ هو أن تكون املواد املكتوبة يف املوسوعات      
حول موضوعه هي أول ما يرجع إليه لالستعانة هبا يف اكتشاف أبعاد هذا املوضوع،      

 . واملصادر واملراجع املتاحة  والتعرف على جهود السابقني يف دراسته   

ويف كل مرة يعاد فيها طبع املوسوعة تعاد كتابة موادها لتشتمل على أحدث ما   
توصل إليه العلم واملعرفة يف كل مادة من هذه املواد، وإضافة مواد جديدة مل تشتمل عليها       

 . الطبعات السابقة

أخرى متخصصة، فأما   موسوعات عامة، و: وميكننا أن منيز بني نوعني من املوسوعات 
العامة فتتجه إىل القارئ العادي غري املتخصص أكثر من اجتاهها إىل الباحث املتخصص    
ّ                         فتكون أقل تفصيل ا من املوسوعات املتخصصة، ومن مث فإن مواد ها تناسب القارئ املتعجل                                       ً               

ّ                                                                  الذي يريد أن يلم  بأطراف املوضوع وحيصل فيه على نوع من املعرفة املتميزة دون التع        مق                 
                                                 

 .  م١٩٧٤، طبعة  يف دائرة املعارف الربيطانية    Encyclopaedia انظر مادة ) ١(
j (٢)  .Barzun and H  .Graff; The Modern Researcher  ،New York  ،P  .٨٠  . 
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وأما املوسوعة املتخصصة فتقتصر على جمال حمدد تتناوله من خمتلف جوانبه     . )١( فيه
وفروعه دون غريه، كدائرة املعارف اإلسالمية اليت تعىن بكل ما يتعلق باإلسالم من علوم   

 . ومعارف

العاشر  ( وقد عرف العامل اإلسالمي تدوين املوسوعات منذ القرن الرابع اهلجري    
إحصاء العلوم ط  " الفهرست، مث تبعه الفارايب فألف:  ألف ابن الندمي كتابهمنذ) امليالدي

وما لبث التأليف املوسوعي أن ذاع وانتشر بفضل املوسوعات الكربى اليت ألفت يف القرن         
" صبح األعشى" مثل كتاب هناية األدب للنويري، و  ) الرابع عشر امليالدي ( الثامن اهلجري
 . البن فضل اهللا العمري" ارمسالك األبص " للقلقشندي و

يف   " دائرة معارف البستاين " :ويف القرن املاضي ألفت موسوعتان كبريتان بالعربية مها
 . حملمد فريد وجدي يف عشرة جملدات" دائرة معارف القرن العشرين  "            ً      أحد عشر جملد ا، و  

سوعات  ومنذ القرن الثامن عشر امليالدي عين األوربيون عناية كبرية بتأليف املو  
الضخمة اليت تبلغ كل منها ما يزيد على مائة جملد كدائرة املعارف الفرنسية الكربى اليت    

 ٤٠    ً     ً      جملد ا فضل ا عن ١٦٦واليت بلغ تعداد جملداهتا  Alambertاألمرب  " أشرف على نشرها
    ً    جملد ا  ١٣٢ اإلجنليزية واليت تشتمل على deLardnerأطلسا وخريطة، ودائرة دي الردنر   

ً            ت أجزاؤها تباع ا منذ سنة  وقد صدر  . ١٨٤٦ حىت سنة م١٨٢٩             

أشهر املوسوعات العامة على    ) دائرة املعارف الربيطانية ( وتعد املوسوعة الربيطانية 
ّ                  وهي توز ع على نطاق      )٢( اإلطالق، كما تعد أفضل موسوعة كتبت باللغة اإلجنليزية          

وكانت قد طبعت  . العاملواسع يف كل القارات، ويتباهى بتملكها املثقفون يف كل أحناء 
ه يف ثالثة أجزاء بإشراف عدد من كبار العلماء  ١٧٧١ألول مرة يف بريطانيا سنة 

الربيطانيني يف ذلك الوقت، مث طبعت بعد ذلك عدة طبعات وصدرت طبعتها الرابعة        
 .     ً  جملد ا٢٤م يف ١٩٢٩سنة ) أمريكا( عشرة يف شيكاغو

                                                 
 .  J  .Barzun and H  .Graff:  املرجع السابق  ) ١(

(٢) Cecil B  .Williamsm AResearch Manual  ،New York  ،P  .٦٠  . 
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يف طبعاهتا " القرآن "  مادة مستقلة عنوكانت دائر املعارف الربيطانية قد خلت من
األدب   " وتارة إىل مادة " حممد " القدمية اليت أحيل فيها إىل الرجوع تارة إىل مادة      

للقرآن مادة   ١٩٢٩حىت أفردت يف طبعه سنة ) م١٩٢٦و١٨٩٠انظر طبعيت ( " العريب
شرق األملاين نشره املست  " موجزات شرقية " مستقلة تشتمل على ترمجة لكتاب أملاين بعنوان 

 . )١( ١٨٩٢يف برلني سنة ) ١٩٣٠تويف سنة ( تيودور نولدكه

، وهي الطبعة اخلامسة عشرة، واليت بني أيدينا اآلن فقد كتب  ١٩٧٤أما طبعة سنة 
وتقع هذه املادة يف اجمللد      ). كذا دون تعريف كاف  ( H. Rمادة القرآن فيها باللغة اإلجنليزية  

 .  على عمودين كاملنياخلامس عشر، يف حنو مخس صفحات

 وهي موسوعة متخصصة فقد قرر جملس إدارهتا أن    )٢( أما دائرة املعارف اإلسالمية 
ً                                                                  يضرب صفح ا عن طبعتها األوىل ويعيد كتابة موادها من جديد، فصدرت الدائرة يف             

 Encyclopaedia of Islamطبعتها اجلديدة باالسم نفسه وأضيفت إليها عبارة الطبعة الثانية 

second Edition   وقام بكتابة مواد هذه الطبعة املستشرقون احملدثون وعدد من كتاب الطبعة 
السابقة ممن ظلوا على قيد احلياة لكي تتضمن خالصة ما توصل إليه الفكر االستشراقي    

ً        وبدأت جملداهتا تصدر تباع ا من   . احلديث من آراء ونتائج يف خمتلف املوضوعات اإلسالمية                      
مث أعيد طبع هذه الطبعة نفسها مرة   . م١٩٦٠ة ليدن هبولندا منذ سنة  مطبعة بريل، مبدين

 . ١٩٧٩أخرى بعد ذلك يف سنة  

ويبدو يل أن بعض دوائر املعارف املتخصصة، وخباصة دائرة املعارف اإلسالمية،    
                  ً                                                         تتوسع يف مقاالهتا توسع ا يكاد خيرجها عن كوهنا جمرد إشارات سريعة تتيح أمام الباحث  

 كافية تعينه على تكوين رأي خاص يف املوضوع، بل توشك هذه املقاالت     املبتدئ مساحة
                                                 

 كما وصفه املستشرق السويسري ستيفان فيلد       ) الذي كتب مادة القرآن يف تلك الطبعة    (وقد كان نولدكه ) ١(

Stefan Vild    اإلسالم يف عيون  :  ثابت عيد:  انظر . ( أجهل علماء عصره وأشدهم عداوة لإلسالم
 .  ٢١٨ص.  م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠،  ، أملانيا ، بافاريا السويسريني  

ً                 صدرت طبعتها األوىل يف أربعة أجزاء تباع ا من سنة        ) ٢(  -طبعة لندن   .   كما صدر هلا ملحقان   ١٩٣٨ إىل ١٩١١                                  
 .  لوزان 
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أن تكون تقارير شبه كاملة تتضمن الكثري من التقرير واحلسم، قلما جيد الباحث فرصة   
ً        كافية لكي ينفك من تأثرياهتا الغالبة وآرائها شبه النهائية ويكون لنفسه رأي ا خاص ا يف         ً                                                                      

 . موضوعاهتا

 يف الطبعة الثانية  A.T.Welchاليت كتبها باللغة اإلجنليزية  " القرآن  " ةوإذا نظرنا إىل ماد
 صفحة من  ٣٣املشار إليها، واليت اعتمدنا عليها يف كتابة هذا املقال، جند أهنا تقع يف   

                                                               ً              القطع الكبري، ببنط صغري وعلى عمودين كاملني يف كل صفحة، مما يساوي كتاب ا بأكمله     
 القدماء منهم واحملدثني يف -ب املادة بآراء كبار املستشرقني وقد حشد الكات . يف املوضوع 

 يف الغالب -كل جزئية من جزئيات املقال، األمر الذي جيعل الباحث املبتدئ ال ميلك 
 .  إال أن يتبىن اخلط العام الذي يوحي به املقال -األعم 
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 ية منهج الدراسات االستشراقية للقرآن على حنو ما ورد باملوسوعات العامل

                                   ً      ً  بدائرة املعارف اإلسالمية اليت تضمنت عرض ا شامل ا  " القرآن  " حني طالعت مادة
لدراسات املستشرقني احملدثني منذ منتصف القرن التاسع عشر حىت الثلث األخري من القرن    
العشرين حول القرآن اكتشفت أن هؤالء املستشرقني قد تأثروا أبلغ التأثر يف دراستهم 

ّ               لنقد ما يسم ى الكتاب املقدسمبنهج مت تطويره   وكتب أخرى تلحق ) التوراة واإلجنيل (           
هبما، فرأيت أن أدرس هذا املنهج، وأستخلص أصوله وقواعده لكي نرى ما إذا كان          

 .    ً    ً                           صاحل ا حق ا للتطبيق على القرآن الكرمي 

وكان النقد املنهجي للكتاب املقدس قد حقق منذ القرن التاسع عشر حىت وقت قريب    
خباصة، مما جعل    ) التوراة وكتب أخرى ملحقة هبا  ( اهرة يف نقد العهد القدمي  نتائج ب

املستشرقني يظنون أن بوسعهم إن عمدوا إىل تطبيق قواعد هذا النقد على القرآن الكرمي    
أن يتوصلوا إىل نتائج مماثلة، ومن مث استندت دراساهتم للكتاب العزيز على تلك القواعد         

شر، وانعكس ذلك بوضوح على ما كتب بشأن القرآن    منذ منتصف القرن التاسع ع
 . الكرمي يف املوسوعات العاملية  

                               ً                                             ومن هنا كان علينا أن نتوقف قليل ا للتعرف على تلك القواعد وتبني األسس اليت       
 . ينتهجها املستشرقون يف دراساهتم املذكورة 

ني بعامة قد وكان نقاد ما يسمى الكتاب املقدس من العلماء األملان خباصة واألوربي 
الذي يهدف إىل     " النقد األعلى " اعتمدوا يف نقدهم للعهد القدمي على منهج نقدي أمسوه     

دراسة نصوص ذلك العهد على أهنا نصوص تارخيية على الباحث أن يطبق عليها كل     
املعايري اليت يطبقها على أية نصوص تارخيية أخرى، بصرف النظر عن أهنا نصوص  

 . )١( مقدسة

 : به التوصل إىل عدد من النتائج اليت ال تقبل اجلدل، من أمهها  استطاعوا 

                                                 
،  ١٩٧٧، طبع مصر   ، آثار التفكري االستشراقي يف اجملتمعات اإلسالمية     الدكتور حممد خليفة حسن   :  انظر ) ١(

 .  ١٠٥ص
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 ال ميكن أن يكون هو الذي كتب األسفار اخلمسة      - عليه السالم -أن موسى  ) ١(
 . )١( وينسبوهنا إليه " التوراة " .اليت يطلق عليها اليهود والنصارى 

فر أشعياء النيب إمنا   مثل س-أن بعض األسفار اليت تنسب إىل أنبياء بين إسرائيل   ) ٢(
هي مزيفة وخمتلقة وال ميكن أن تنسب إليه، بل هي من تأليف ثالثة من املؤلفني عاشوا يف  

 . )٢( أزمنة خمتلفة

مت اكتشاف عدة مصادر بشرية للتوراة لكل مصدر منها طابعه اخلاص وزمنه   ) ٣(
 . )٣( الذي وضع فيه 

ار إليها يف الفقرة السابقة وقد  مت اكتشاف مصدر أصلي سابق على املصادر املش) ٤(
استعانت به كل هذه املصادر، يتمثل يف التراث الشعيب الشفهي الذي يعتمد على الذاكرة    

 . )٤( ويتضمن األحكام واألمثال الشعبية واألساطري

ٍ                                  وقد تبني هلؤالء العلماء أخري ا، وبعد جهد مضن ، أن تلك األسفار مكتوبة بأقالم                    ً                        
فكار والنظم املتعددة اليت كانت سائدة لديهم يف خمتلف أدوار  اليهود، وتظهر فيها األ 

 . )٥( تارخيهم الطويل

           ً     وأضافوا بعد ا    ) العهد اجلديد (   ّ                                              وطب ق العلماء املنهج نفسه يف دراستهم لألناجيل األربعة
آخر ال بد من الرجوع إليه لتفسري جوانب كثرية غامضة يف النصرانية، وهو الديانات   

 . )٦(  بابل ومصر وفارس وآسيا الصغرى وسوريا واليونان واهلندالوثنية يف كل من

 :      ّ                                      وقد مي ز أصحاب هذا املنهج بني نوعني من الدراسة 

                                                 
، طبع    النقد األعلى للكتاب املقدس يف فكر الغرب وينابيعه اإلسالمية    :  الدكتور قنديل حممد قنديل   :  انظر ) ١(

 .  ومابعدها) م١٩٨٩(،  ه١٤١٠مصر 
 .   وما بعدها٩١، ص  م١٩٧٢، طبع مصر  ، ويسألونك عن ذي القرنني    آزاد موالنا أبو الكالم ) ٢(
 .   وما بعدها١٧، ص  النقد األعلى :  قنديل) ٣(
 .   وما بعدها٢٢ص :     ً أيض ا) ٤(
 .  ٢٣، ص     ً أيض ا:  قنديل) ٥(
 .   وما بعدها٦٦، ص       ً ، أيض ا قنديل) ٦(
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 وهي اليت     )١( )وتشبه النقد اخلارجي يف املنهج التارخيي  (  الدراسة النقدية العليا - أ
رخيية ختتص بدراسة الظروف احمليطة بالنص كموقف املؤلف وأهدافه، والظروف التا        

 . واالجتماعية السائدة

 النقد األدىن، مبعىن دراسة النص نفسه لتبني التناقض يف األجزاء التشريعية     - ب
 . والقصص وغريها 

  )٢( وجيري اجلهد اآلن للمزج بني هذين النوعني  

وسأحاول اآلن أن استخرج جمموعة القواعد املفصلة اليت يقوم عليها هذا املنهج،           
 للنتائج اليت حققها علماء نقد الكتاب املقدس، لنتبني إىل أي حد وذلك من خالل قراءيت

     ّ                                                                      كان كت اب املوسوعات أوفياء لقواعد هذا املنهج ملتزمني بأصوله يف دراستهم للقرآن   
 . )٣( الكرمي 

 أوال الدراسة النقدية العليا النقد األعلى 

ء يتعلق بالراوي ال بد للباحث أن يستخدم قاعدة الشك املنهجي، فال جيزم بشي   ) ١( 
 . إال بعد التثبت من ذلك بأسباب قوية

 . فيما يتعلق بالراوي ال بد من اإلجابة عن هذه األسئلة ) ٢(

 من الراوي، وما سريته وأخالقه، وما غايته؟   

 مىت كتب كتابه، ويف أي وقت، وملن كتب؟   

                                                 
 .   وما بعدها٤٧٧، ص  ١٩٦٧، طبع مصر   حث املنطق احلديث ومناهج الب  :  الدكتور حممود قاسم ) ١(
،   ١٠٥-١٠١:  ٥،  م١٩٩٩، طبع مصر   ، موسوعة اليهود واليهودية والصيهونية  عبد الوهاب املسريي  ) ٢(

النقد األعلى للدكتور قنديل      :  وانظر أثر الفكر اإلسالمي على منهج النقد األعلى للكتاب املقدس يف كتاب      
 .  ا  وما بعده٢٢٤، ص  حممد قنديل 

،                                                           ً                                   وإن كان بعض املستشرقني أنفسهم يرون أن هذا املنهج ال يصلح أصل ا لدراسة اآلداب العربية واإلسالمية    ) ٣(
 The Study of the Middle East  ،onard Binder  ،New عرض نقدي لكتاب  :  انظر حممد خليفة حسن   

York  ،وانظر ما يلي ص   ) م١٩٩٣( ه ١٤١٣:  ، العدد األول  ، جملة دراسات استشراقية وحضارية     ١٩٧٦
 .   وما بعدها١٠
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يهما  مدى حتقق شروط العدالة األخالقية والضبط العلمي فيه، فإن وجد نقص يف أ       
 . انتفت الصحة من الرواية 

دراسة البيئات السياسية واالجتماعية واألحداث التارخيية والصراعات العقدية،  ) ١(
 . ومدى انعكاسها على الكاتب وبالتايل على النص

                ً                                                      كيف مجع النص أول ا وما األيدي اليت تناولته، وما النسخ اليت اشتمل عليها؟   ) ٢(

 نقد الداخلي يف مناهج الدراسة األدبية ثانيا النقد األدىن ويشبه ال

لفهم املعىن املقصود دون     ) العربية( وجوب دراسة لغة ما يسمى الكتاب املقدس  ) ١( 
 . تدخل من املترمجني

 . ال يؤخذ النص ككل بل حيلل إىل أجزاء ويدرك كل جزء على حدة   ) ٢(

لعبارات املبهمة   جتمع العبارات يف أقسام رئيسة وتفرز العبارات الواضحة من ا) ٣(
                                                                       واملعارضة لفظي ا، مع تطبيق قاعدة احلقيقة واجملاز اللفظي ال املعنوي يف شأن هذه  

 . العبارات

التحليل الداخلي الدقيق للنص للعثور على األخطاء واالختالفات والتناقضات    ) ٤(
 : مثل

 .  األخطاء الطبيعية والرياضية- أ

كل خمتلف من حيث حتديد الزمان   أن يذكر احلديث يف أكثر من موضع بش- ب
 .                                  ً  واملكان والعناصر زيادة كانت أو نقص ا 

 .  إثبات شيء يف موضع ونفيه يف موضع آخر  - ج

 .  ذكر قاعدة شرعية يف موضع ونفيها يف موضع آخر  - د

 .  ورود لفظ ال ميكن أن يكون قد استعمل هبذه الداللة إال يف عصور الحقة  -ـه

 . ني أجزاء النص  تباين األسلوب األديب ب-و
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مالحظة تطور الفكر العقدي من عصر إىل آخر، الكتشاف اختالف تواريخ          ) ١(
 . كتابة أجزاء النص  

 القرآن وقواعد النقد األعلى واألدىن 

وكانت أول حماولة لتطبيق قواعد النقد األعلى واألدىن على القرآن الكرمي هي ما قام       
 وقد توسع املستشرق األملاين تيودور نولدكه   .به املستشرقون يف شأن ترتيبه حسب الرتول

                                                                               يف دراسة النص القرآين لترتيبه زماني ا حسب نزوله، فاجته إىل تقسيم السور املكية من     
القرآن الكرمي إىل ثالث فترات يتميز أسلوب النص القرآين يف كل منها عن اآلخر، كما     

 . يزعم

ى الكتاب املقدس، والذي    وال شك أن نولدكه متأثر يف ذلك مبنهج نقد ما يسم
                                   ً   على فترات متباعدة تفصل بينها أحيان ا - كما تبني بالدراسة الفاحصة  -كتبت أسفاره  

                                ً            يقول الدكتور عبد الرمحن بدوي معلق ا على صنيع  . عشرات بل مئات السنني
                            ً                                        فيما خيص األسلوب، فلو كان مفيد ا يف التمييز بني الفترات الطويلة فلن يفيد  " :نولدكه
 يتعلق بالتمييز بني التتابع التارخيي للسور يف فترة قصرية يف الواقع أن كل الفترة املكية فيما

                  ً                        م، فبأي حق ندعي إذ ا التمييز بني أسلوب كاتب ٦٢٢- ٦١٠ سنة من ١٢     ّ     ال توف ي إال 
"  سنة فقط؟ ناهيك عن استطاعتنا التمييز يف تلك الفترة بني ثالث فترات قصرية١٢خالل 

 أن نزعم استطاعتنا - إن مل يكن من الكذب   -إنه من الشطط   " :هوخيتم بدوي قول
 . )١(                                              ترتيب السور تارخيي ا يف الفترة املكية حسب األسلوب 

وقد أدرك عدد من كبار املستشرقني عدم جدوى تطبيق قواعد النقد األعلى واألدىن  
 : يقول املستشرق اإلجنليزي آربري يف ذلك . على النص القرآين 

                         ً      ً                                            على الرأي القائل بأن عمل ا خالد ا كالقرآن ال ميكن أن يفهم بصورة أحسن               ّ  أنا أحل   " 
لو أخضعناه لتجربة النقد األدىن، إنه أمر خارج عن املوضوع أن تتوقع أن املواضع              

                                                 
 .  ١٠٧، انظر ص  ، وللدكتور بدوي آراء أخرى يف نقد نولدكه     ١٠٨-١٠٧، ص  دفاع عن القرآن ) ١(
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املطروحة يف السور املستقلة سوف تنظم بعد عملية إحكام رياضي بعض الشيء لتشكل   
ً         منوذج ا منطقي ا     . 

يف رسالة النيب، عند ما  " قبل وبعد "       ً                   س منطق ا مدرسي ا، فليس هناكإن منطق الوحي لي 
تكون هذه الرسالة صادقة فإن احلقيقة الدائمة ال ميكن أن حتصر داخل إطار زمين أو   

 . )١( "مكاين، ولكن كل حلظة تعرض نفسها بشكل كلي مطلق 

: حممد " ب كتاصاحب "تور أندريه" وإىل هذا الرأي نفسه يذهب املستشرق السويدي
                                                              ً  فقد عارض هذا املنهج العقيم الذي سلكه بعض املستشرقني يف البحث، مبين ا " حياته وعقيدته

يف  - ومهمة الباحث. أن جوهر النبوة ال ميكن حتليله إىل جمموعة من آالف العناصر اجلزئية
ة  أن يدرك يف نظرة موضوعية كيف تتألف من العناصر واملؤثرات املختلفة وحدة جديد-رأيه

 . )٢( أصيلة تنبض باحلياة

لقد أملح كل من آربري وتورأندريه، فيما نقلناه عنهما بالفقرتني السابقتني، إىل   
عيوب تطبيق منهج النقد األعلى واألدىن على دراسة النص القرآين، وحصرا تلك العيوب   
يف طريقة حتليل النص إىل أجزاء صغرية وفق أصول الكم الرياضي والكيف املنطقي   

                  ّ                                                                لترتيب الزماين، وتنب ها إىل أن النص القرآين يعلو على هذه املعايري كلها، وهذا كله حق     وا
 . بال جدال

                ً                                                       لكن املالحظ أن أحد ا من هذين املستشرقني الكبريين مل يشأ أن يعترف صراحة        
باحلقيقة اجلوهرية والنقطة املبدئية يف األمر كله، وهي أن تطبيق هذا املنهج على القرآن   

                                              ً            ً     ً             فاسد من كل الوجوه، ألهنم يدرسونه ال باعتباره وحي ا إهلي ا وكتاب ا مرتل ا من عند    الكرمي
 فمنهج النقد األعلى                                                        اهللا بل باعتباره نص ا تارخيي ا من صنع بشر، ومن تأليف حممد  

واألدىن إن صح تطبيقه يف دراسة العهدين القدمي واحلديث مما يسمى الكتاب املقدس، بل  
                                                 

، فلسفة  أمحد مسايلوفيتش:  ، انظر  ١٩٥٥،  ، الطبعة األوىل من مقدمة أربري لترمجة القرآن اإلجنليزية    ) ١(
 .  ١٧٤ - ١٧٣، ص  م١٩٨٠، طبع مصر   العريب املعاصر  االستشراق وأثرها يف األدب 

مناهج املستشرقني يف الدراسات      :  ، مقال يف كتاب القرآن واملستشرقون  :     ً                         نقل ا عن الدكتور التهامي نقرة) ٢(
 .  )م١٩٨٥(ه ١٤٠٥،  ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج    ٥٧-٢١، اجلزء األول ص  العربية اإلسالمية 
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وص التارخيية اليت هي نصوص بشرية، فال يصح تطبيق معايريه على نص   ويف سائر النص
ومن هنا يتبني لنا فساد . ينتمي إىل جمال آخر وميدان خمتلف غري اجملال البشري احملدود  

 . املنهج الذي يطبقه املستشرقون يف دراساهتم القرآنية من حيث املبدأ 

رقني خالف ذلك ألهنم إن سلموا        أن ننتظر من املستش  - بطبيعة احلال  -وال ميكننا 
بأنه مرتل من عند اهللا لوجب عليهم التصديق به واإلذعان له، ولزمهم اتباعه، وألهنم لن        
                                          ً                                        يفعلوا وتأىب قلوهبم فكان ال بد هلم من احلكم سلف ا بأن مصدر القرآن بشرى لكي يطبقوا       

ً                                  عليه منهج ا يصلح للتطبيق على النصوص البشرية          . 

العار للعلم واملعرفة، ألن مقتضى النظر العلمي أال يدخل اإلنسان     ويف هذا العار كل 
على املوضوع بفكرة سابقة وإال فسد خمرجه بفساد مدخله، وفسدت نتائجه بفساد      

 . مقدماته وهو آفة العلم الكربى اليت ال عالج هلا 

 أمام  -لقد ناسب هذا املنهج حالتهم وراقهم ألن من شأنه أن يعفيهم من احلرج     
 أغراضهم يف    - باسم العلم واملوضوعية   -طنيهم من الغربيني على األقل، وحيقق هلم موا

الطعن على اإلسالم ورسوله، والتنفيس عن هذا العداء لإلسالم واحلقد على رسوله مما      
 . ورثوه ورضعوه منذ طفولتهم، وسيطر على عقوهلم وتسبب يف عمى بصريهتم  

عن القرآن الكرمي من      " كالم اهللا " ولست أشك يف أن إصرارهم على نفي صفة     
حيث املبدأ هو األمر الذي أوقعهم يف سلسلة األخطاء اليت ارتكبوها يف سائر كتاباهتم 

 واملآزق العلمية واملنهجية       )١( واليت حاول املتأخرون منهم التماس األعذار فيها للمتقدمني    
 والتبجح والتعامل بالتقول على     واجلرأة  )٢(                                        ً   اليت أوقعوا أنفسهم فيها ومل جيدوا منها خمرج ا  
 فمن أين ألعجمي ادعاء أن القرآن فيه   )٣( أسلوب القرآن حىت قال أحد الباحثني العرب  

                                                 
 .  ، القسم اخلاص حبروف املقطعات   ، مادة القرآن  ئرة املعارف اإلسالمية  دا:  انظر ) ١(
، انظر يف املوضع نفسه تفسريهم لوجود تفاصيل يف القصص القرآين مل            ، القسم اخلاص بالقصص القرآين      ً أيض ا) ٢(

 .                         ً               ، ويعدمها املستشرقون مصدر ا هلذا القصص     ترد يف التوراة واإلجنيل  
     ً   ، نقل ا   التوحيد والنبوة والقرآن يف حوار املسيحية واإلسالم  :  ، يف كتابه السيد حممد الشاهد  أعىن به الدكتور ) ٣(

 .  ١٩٨، ص  ، اإلسالم يف عيون السويسريني   عن الدكتور ثابت عيد  
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إىل أن يرث  ... هذا القرآن الذي أصبح فيما بعد مقياس اللغة العربية ... ركاكة يف اللغة
لركاكة لسخر الناس اهللا األرض من وعليها، فلو أين اهتمت أسلوب جوته الشاعر األملاين با  

مين، رغم إملامي باللغة األملانية، وإجاديت هلا لدرجة التأليف هبا، فكيف مبستشرق يفهم    
 إخل؟   ..العربية باستعمال القواميس

ولو أهنم ردوا القرآن الكرمي إىل مصدره اإلهلي احلق، واتصفوا بروح التواضع         
ً         س خداع ا وخماتلةالذي يلبسون مسوحه ويتظاهرون به أمام النا  ( واإلنصاف ومل يدخلوا   )      

على البحث بفكرة سابقة وإصرار أكيد لكانوا قد سلموا من ذلك كله، ولكن كيف        
ميكنهم ذلك؟ هل خيشون أهنم لو دخلوا على البحث بروح حمايدة فافترضوا ضمن          

 أن القرآن وحي من اهللا سيقودهم ذلك إىل          - كما يقتضيه النظر العلمي   -فروضهم  
                                        ً           ً                    اضح أهنم فعلوا ذلك ألهنم نفوا هذا الفرض متام ا وحنوه بعيد ا، فلم يشريوا        التسليم به؟ و 

                                                                        ً     إليه من قريب أو بعيد إال على سبيل التوهني واالستهزاء، لكن هذا الفرض ظل حاضر ا يف  
         ً                                كان منصرف ا إىل الربهنة على نقيضه، ومباركة  !!) العلمي(            ً              أذهاهنم دائم ا ألن كل جهدهم 

 .  بأنه من تأليف حممدكل حماولة تبذل للزعم 

ّ     وتتواىل سلسلة الفساد اليت بدأت من تلك املقدمة الفاسدة املتعس فة     - كما ذكرنا -                                                       
ً                                                       لتضرب كل قاعدة اختذوها أساس ا لنقدهم، فقد ألزمهم نفي كون القرآن كالم اهللا اتباع                                

 : ما يلي

 تعاىل   الذي يؤكد أن القرآن وحي أوحي إليه من اهللا   حممد: الشك يف الراوي) ١(
فال بد من اختالق األكاذيب   ) كما يقرره املنهج وكما يزعمون(وما دام األمر ليس كذلك

حول سريته وأخالقه وغايته، ومجع كل املفتريات يف القدمي واحلديث وحشدها للقدح يف    
 .  ذلك كله، وبذر بذور الشك يف نبوته 

 حصره يف حدود     فال بد من- كما يزعمون  -طاملا أن النص من صنع بشر  ) ٢(
الطاقات والتصورات البشرية، وما خيرج فيه عن دائرة قدرة العقل البشري واملدركات    

       ً                     اعتماد ا على عقله وحواسه   -احلسية يدخل يف نطاق األسطورة ويصبح من حق الباحث  
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 أن يرفض أي حقائق تتجاوز -وعلى أصول املنطق واملعرفة املتراكمة التارخيية والعلمية   
ادي احملسوس، كالغيبيات والعقائد، ويبدو كل ما يتجاوز الواقع املادي خرافة غري  الواقع امل

 )١( األلوهية: وهذا يعين الطعن يف ما ورد بالقرآن من غيب كاملسائل. قابلة للتصديق
والوحي واملالئكة واليوم اآلخر واجلنة والنار، وما خيرج عن نطاق التاريخ اإلنساين        

 . إخل ..املدون 

ولة إبراز أثر البيئة والزعم بتأثري ما راج بني العرب قبل عصر النبوة من     حما) ٣(
مقوالت يهودية ونصرانية ووثنية على النص والتدليل على ذلك بأكاذيب شىت واضحة   

 والتماس املشاهبات بني ما ورد بالنص القرآين وكل  - كما سنذكر فيما بعد -البطالن 
 وحني يعييهم البحث عن أي تشابه يف األلفاظ    .من التوراة واإلجنيل من ألفاظ وقصص 

يشتطون يف الكذب واالختالق، أما القصص فحني انتاهبم اليأس من العثور على أصول       
ّ      شك بعضهم يف هذه األقوام أصل ا، بينما رد ها  )٢( لقصص عاد ومثود يف العهد القدمي              ً                          

بية قبل عصر النبوة، وال  آخرون إىل أثر املرويات الشفوية اليت كانت رائجة يف البيئة العر  
 . دليل هلم عليه

النظر إىل اآليات الشريفة حبسباهنا مرتبطة بزمان معني ومشدودة الوثاق بظروف      ) ٤(
                                             ً                                      البيئة والعصر الذي نزلت فيه، ال باعتبارها أحكام ا هنائية مطلقة خارجة عن إسار الزمان   

رق آربري يف تصرحيه كما الحظ املستش( واملكان قد اكتسبت صفة الدميومة واخللود    

                                                 
، وقول كاتب املادة إن    عن آية الكرسي ٤٢٥، ص  ، مادة القرآن  انظر ما ورد يف دائرة املعارف اإلسالمية  ) ١(

 كالمه على ٤٢٣           ً      ، وانظر أيض ا ص    ، كما يزعم " دالالت أسطورية "  لعرش والكرسي ينطويان على   لفظي ا
 .  ، وطوفان نوح الشهب املرسلة ونفخ الصور يوم القيامة  

فسر األستاذ عباس العقاد سكوت العهد القدمي عن عاد ومثود بأنه حماولة منهم للتعفية على كل رسالة إهلية يف   ) ٢(
 .  )١١٩، ص  إبراهيم أبو األنبياء  :  العقاد. ( ل أبناء إمساعي
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وقد أدت هبم هذه النظرة إىل الفشل الذريع الذي منيت به      ) ١١-١٠السابق يف ص 
 . )١( حماوالهتم املتكررة لتقييد النص القرآين بقيود تارخيية وترتيبه حسب الزمان 

ّ                                                         التحو ط من كل الروايات اليت قاهلا املسلمون واألحكام اليت استخلصها  ) ٥(     
                   ً       ً                               ً      يها باعتبارها أقوال ا وأحكام ا منحازة غري حمايدة يف املوضوع فضل ا عن  علماؤهم، والقدح ف

وإمنا يقتصر منها على أجزاء ما هبا من أقوال وأحكام تسند ما  .                       أنه ال دليل عقلي ا عليها
ّ                             يذهبون إليه حىت ولو كانت ظاهرة البطالن، ولكن يعتد  هبا ألهنا إمنا صدرت عن املؤمنني                                                 

 . ديه                  ّ بالقرآن أنفسهم ومؤي 

يف كل  " وحدة املوضوع   " تشبثهم باملفاهيم الغربية يف النقد األديب كاشتراط) ٦(
                                                              ً            سورة من السور ومتسكهم املتعسف بضرورة أن يكون موضوع كل سورة موضوع ا           

وقد    . )٢(     ً                                                                  موحد ا، وبالتايل دراسة البناء الداخلي لكل واحدة من السور مبعزل عن غريها   
دوى أية حماولة جتري يف احلاضر أو املستقبل يف هذا    ّ                     سل م بعض املستشرقني بعدم ج

يف السور ال   " وحدة املوضوع  "واملالحظ هنا أن ما يتشبث به املستشرقون من   . )٣( االجتاه
                        ً                   القرآين وترتيب اآليات ترتيب ا توقيفي ا ال شبهة   " النظم " يتصل من قريب أو بعيد مبسألة 

من عمل  "  اإلعجاز يف القرآن الكرمي، وهو فهذا الترتيب يعد من أبرز دالئل. )٤( فيه
 . )٥( "          ً الوحي يقين ا

                                                 
       ً                                                  كان حدث ا تارخيي ا يف حينه مل يكتب له االمتداد يف التطبيق       "  ورمبا كان هذا هو األساس يف زعمهم أن اإلسالم ) ١(

١٩٩٩ (ـه١٤٢٠، طبع مصر  املستشرقون واإلسالم :  ، حممد قطب "               ً          ، أو مل يعد صاحل ا للتطبيق  الواقعي
 .  ٦٠، ص  )م

قلما جند فكرة واحدة نوقشت مناقشة كاملة يف سورة "  : يقول كاتب مادة القرآن بدائرة املعارف الربيطانية   ) ٢(
 .  " واحدة 

وال يصح أن يظن أن من املمكن مع مرور األيام توضيح نشأة مجيع السور وفهم بنائها         "  : يقول رودي باريت ) ٣(
، ترمجة  ، مقال من كتاب أملانيا والعامل العريب    البحوث القرآنية  " ( ء الداخلي على أهنا وحدة مترابطة األجزا     

 .  )٣٥٧-٣٤٧، ص  ١٩٧٤:  ، بريوت مصطفى ماهر وكمال رضوان   
 .  ١٠٤:  ١،  م١٩٦٧، طبع مصر  اإلتقان يف علوم القرآن  :  جالل الدين السيوطي  :  انظر ) ٤(
 .  ١٠٦ص ،  ـه١٤٠٤، طبع بريوت  ، علوم القرآن  عدنان زرزور  ) ٥(



 الشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي

 ١٧

                              ّ                                             ال بد ملن يطبق هذا املنهج أن يتحل ى مبعرفة واسعة بأساليب اللغة العربية وبالتايل  ) ٧(
وملا كان املستشرقون يفتقرون  . التعامل بالقدر الالزم من الفهم والوعي مع النص القرآين 

قد وقعوا يف أخطاء فاحشة عند التطبيق سيتبني لنا جانب إىل مثل هذه املعرفة العميقة ف
 . منها بالدراسة الفاحصة ملا ورد يف بعض أعماهلم بعد قليل   

حماولتهم وضع مناذج وأطر معيارية لصيغ القرآن وأساليبه اإلنشائية واخلربية،      ) ٨(
ف اإلسالمية                              ّ                                       وهي احملاولة اليت باءت بالفشل وعب ر عنها كاتب مقال القرآن بدائرة املعار  

إن طبيعة القرآن وترتيبه جتعل من الصعب تصنيف صيغه األدبية أو تنظيم  : بقوله
موضوعاته الرئيسة، وأية حماولة لتصنيف أجزاء القرآن وفق النماذج األدبية املعيارية تصاب      

 . باالهنيار على الفور

ستقي   والبشر ال بد له أن ي- كما يزعمون  -وطاملا أنه نص من صنع بشر ) ٩(
أفكاره وتصوراته من مصادر بعينها، فإنه ال بد من رد هذه التصورات اليت أطلقوا    

مما ليس له وجود يف التوراة واإلجنيل والبيئة  " أساطري " و" غرائب تثري الدهشة " عليها
العربية قبل نزول القرآن إىل روايات من قصص تقليدية توجد يف ثقافات الشرق األدىن،      

ويضربون لذلك أمثلة ال ميكن إن       . )١( ابق مع النظرة العاملية وتعاليم القرآن         ّ        وقد عد لت لتتط 
                   ً                                      التأكد بأن هلا أصول ا يف ثقافات الشرق القدمي، ألن البحث يف   -مل يكن من املستحيل 

 . تلك الثقافات مل يرق إىل درجة اليقني مبا كانت تشتمل عليه من تصورات وأفكار 

 ما يثبت العلم احلديث حقيقة وقوعه ويقع يف دائرة  وإذا ورد يف النص القرآين ) ١٠(
 أو حىت   -املعطيات احلسية ال بد من املبادرة إىل التشكيك فيه حىت ال يترك للقارئ 

 جمرد فرصة التفكري يف تطابق احلقائق العلمية مع ما ورد بالقرآن الكرمي          -للباحث املبتدئ 
يف دائرة   " القرآن  " فقد رأينا كاتب مادة.             ً                       مما جيعله خمتلف ا عن التوراة يف هذا اجملال
 عليه السالم وأشار إىل الطوفان الذي وردت    -املعارف اإلسالمية حني عرض لقصة نوح    

  -وأثبت البحث يف علوم طبقات األرض حدوثه  ) ٤٨-٣٦اآليات ( قصته يف سورة هود
                                                 

 .  ، البحث اخلاص بالقصص القرآين  القرآن :  ، مادة دائرة املعارف اإلسالمية  ) ١(
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ّ وعلى أي حال فهو ليس الطوفان الذي عم  " :رأينا الكاتب يسارع إىل القول  العامل                                   
                ً                      ً                         أي طوفان يكون إذ ا طوفان نوح؟ فال حيري جواب ا بعد هذه العبارة وال    : بأسره، ونسأله

 .          ً يقدم دليل ا

وأكتفي يف هذه العجالة هبذا القدر من بيان األخطاء اليت كان ال بد أن يقع فيها         
 . كرمي املستشرقون بسبب اعتمادهم على منهج النقد األعلى واألدىن يف دراساهتم للقرآن ال
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 الشبهات الواردة يف املوسوعتني اإلسالمية والربيطانية حتليل ونقد 

 أوال شبهات يف دائرة املعارف اإلسالمية الطبعة اجلديدة 

تبدأ مادة القرآن يف دائرة املعارف اإلسالمية بعرض اخلطوط الرئيسة اليت سيتم تناوهلا   
 : على النحو التايل

 : أصل الكلمة ومرادفاهتا  ) ١(

 .  االشتقاق واالستعمال القرآين للكلمة- أ

 .  الترادف يف القرآن - ب

 . حممد والقرآن ) ٢(

 : ٦٣٢تاريخ القرآن بعد سنة ) ٣(

 .  مجع القرآن- أ

 .  القراءات املختلفة، وخمطوطات الصحابة - ب

 .  بناء النص املعتمد والقراءات - ج

 : التكوين العام) ٤(

 .  السور وأمساؤها - أ

 . ملة البس- ب

 ). يعين حروف املقطعات  (  احلروف الغامضة  -ج 

 : تاريخ النص) ٥(

 .  اإلشارات التارخيية يف القرآن- أ

 .  الترتيب الزماين التقليدي عند املسلمني- ب

 .  الترتيب الزماين الغريب احلديث- ج

 : اللغة واألسلوب  ) ٦(

 . لغة القرآن-أ
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 . األلفاظ األجنبية-ب

 .  السجع والتكرار -ج

 .  التكوين التخطيطي والروايات املتعددة-د

 : الصيغ األدبية واملوضوعات الرئيسة  ) ٧(

 .  القسم وما يتصل به- أ

 .  األجزاء الرمزية - ب

 .  األجزاء الصرحية -ج

 .  القصص-د

 .  التنظيمات-ه

 .  الصيغ التعبدية-و

 . القرآن يف حياة املسلمني وفكرهم ) ٨(

 . ٨إىل ١ بالبنود من املصادر واملراجع املتعلقة 

 : ترمجة القرآن ) ٩(

 .  املذهب التقليدي- أ

 .  الترمجة إىل لغات معينة- ب

وتبدو هذه اخلطة مستوعبة للموضوع من خمتلف جوانبه، عمد الكاتب إىل بسط       
إطارها العام لكي يقدم من خالهلا خالصة للنتائج اليت أجراها املستشرقون منذ تيودور        

وجوستاين ويل يف ) ١٨٦٠طبعة جوتنجن  ( "تاريخ القرآن " نولدكه يف كتابه
، حىت العقد الثالث من القرن     )١٨٧٨بليفيلد ( "الفتوحات احلربية التارخيية " كتابه

 . العشرين حول القرآن الكرمي 

                                                                 وحياول الكاتب أن يبدو موضوعي ا فال يشري يف مقاله إىل األعمال اليت نشرها  
يف القرون السابقة عن القرآن الكرمي واليت حفلت باهلجوم        القساوسة والكتاب األوربيون  

اخلاطئ واحملاوالت الساذجة غري املعقولة، وإمنا يبدأ بالدراسات اليت أجراها املستشرقون     
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منذ منتصف القرن الرابع عشر، بعد أن توافرت هلم األدوات العلمية، والقدرة على فهم       
 كما حياول كاتب املقال أن   -عربية، فبدوا  اللغات، وبعد نشر الكثري من املخطوطات ال

 .                     ً          أكثر موضوعية وتدقيق ا يف املنهج-يظهرهم 

                                                                      ويف نطاق حماولته لكي يبدو موضوعي ا يبدأ يف كل فصل من الفصول بعرض آراء     
 . املسلمني األوائل، مث يأيت بعد ذلك بآراء املستشرقني الغربيني

ً                     منوذج ا لسائر ما كتبه يف  -الفصلني األولني علينا اآلن أن نتتبع كاتب املادة بدقة يف      
 والقرآن، لنعرف إىل أي حد كان    أصل الكلمة ومرادفاهتا، حممد  :  ومها-املقال 

           ً                                                ً             ً             الكاتب ملتزم ا بقواعد منهج النقد األعلى واألدىن الذي جعله معيار ا لعمله ومناط ا جلهده       
 . )١( يف البحث والدرس

  شبهة أصل كلمة القرآن ومرادفاهتا

 كما -واليت ترددت يف القرآن نفسه  " القرآن " يعرض الكاتب أول ما يعرض لكلمة 
إن املستشرقني قبلوا النظرية  : ويقول.  أكثر من سبعني مرة مبعان خمتلفة-يشري الكاتب 

" قرياءنا " قد اشتق من كلمة " القرآن "أن  ) تاريخ القرآن( اليت قال هبا شفايل يف كتابه
أما النظرة الغالبة لدى الدوائر اإلسالمية    ). ا القراءة املقدسة، والدرس  ومعناه( السريانية،

                                        ً      ويشري الكاتب إىل أن كال الرأيني جيد لنفسه سند ا من  . فهي أن الكلمة اسم من قرأ 
: مث يقول . ولكن ليس كما يتكرر مبعىن القراءة أو التالوة   " قرأ " القرآن، حيث يظهر فعل 

ّ                             قبول ا هي أن مصطلح القرآن قد أص ل يف القرآن نفسه لكي         ولعل أنسب النتائج وأقرهبا "                          ً    
 ". من قرأ  " فعالن " ولكنه أسس على مصدر عريب بصيغة  " قرييانا السريانية "   ّ      ميث ل كلمة

وهكذا حاد كاتب املقال عن احلقيقة بعد أن تبينت له، فالكلمة العربية اشتقت من        
يب الزماين للسور والذي أعده       حسب الترت-القراءة، كما أن أول سورة من القرآن       

  ْ َ                                              اق ر أ، فعل أمر من قرأ، وهي نفس املادة العربية اليت  : املستشرقون أنفسهم، تبدأ بكلمة

                                                 
 .  وذلك برغم ما أثبتناه فيما سبق من عدم صالحية هذا املنهج لدرس القرآن        ) ١(
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وآثر الكاتب أن يقحم الرأي املتعسف الذي افتراه املستشرق       . اشتقت منها كلمة القرآن 
 املصادر األملاين شفايل ومن سار على دربه من املستشرقني بأن الكلمة منحدرة من

     ً                                                        معتمد ا على خمطوطة سريانية من القرن السادس موجودة باملتحف       ( النصرانية السريانية،
وهي املصادر اليت ال ميكن ألحد أن يأيت بدليل على ظهورها وتأثريها عند نزول     ) الربيطاين

 . القرآن الكرمي  

أن يبني وال شك أن الكاتب يهدف بتصدير املقال هبذا املبحث اللغوي املتعسف إىل   
             ً      ً                                                                    أن هناك اتصال ا وثيق ا بني القرآن الكرمي واملصادر املذكورة، وأن هذا االتصال إمنا يبدأ          

نفسها اليت ليست يف الواقع إال كلمة مأخوذة من السريانية، كل ذلك         " القرآن "بكلمة 
 . لكي يسهل على القارئ أن يتقبل ما سوف يرد من آراء يف هذا السياق

وال ميكن ملعىن كلمة القرآن ومصدر الكتاب املقدس  " :  ً ئل اوميضي كاتب املقال قا
                   ً                                                          للمسلمني أن يتضحا متام ا دون أن نضع يف االعتبار استخدام عدد آخر من املصطلحات       

فحسب، بل يشمل " كتاب"و" آية"الوثيقة الصلة باملوضوع، وال يقتصر األمر هنا على  
إن املعىن األصلي   " مث يقول. اوغريه " حكمة "، و "مثاين" و" ذكر"و  " سورة "    ً أيض ا

، هي العالمة والدليل    "آثا"، والسريانية   "أوث "كالكلمة الشبيهة يف العربية " آية"للفظ 
 ".                        ً غري أن اشتقاقها ليس مؤكد ا "                  ً ولكنه يستدرك قائل ا" وتأيت كرمز حلقيقة غري مرئية

ة إهنا تبدو مشتق: فينقل عن شفايل قوله" سورة " وبعد ذلك يعرض لكلمة 
 . ومعناها الكتاب املقدس: السريانية " سورثا " أو  " صورطا " من

فينقل ما قاله بعض املستشرقني من أهنا مشتقة   " مثاين " كما يعرض للفظ
السريانية أو اآلرامية، لكن اللفظ   " ماثنيتكا " العربية، وبعضهم اآلخر من  " مشنا " من

ً  ال بد أن يكون متأثر -كما يؤكد كاتب املقال   . العربية، مبعىن أعاد وكرر " ثىن " ـا ب                  

فيقول إهنا رمبا جاءت من الكلمة اآلرامية   " حكمة  " مث يأيت الكاتب إىل كلمة 
فالكاتب بقدر ما ينفي أن بعض هذه الكلمات ترجع إىل أصول عربية أو       " حخما"

ع كل وهو يتتب. سريانية أو آرامية فإنه يشري إىل صحة اشتقاق بعضها من هذه األصول 
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كلمة من الكلمات السابق ذكرها فيعرض ملعانيها الواردة يف املكي مث املدين من القرآن        
 .          ً                                           الكرمي متبع ا يف ذلك منهج النقد األدىن، كما سبق أن أشرنا 

    ً                وفق ا ملا عرضه كاتب -وإذا تأملنا النتائج اليت توصل إليها املستشرقون يف هذا البحث 
قرآن،   : د، فهي قد أقرت مبا أعلنه املسلمون من أن ألفاظ      جند أهنا مل تأت جبدي-املقال 

إخل ومن مث     .. آية، سورة، كتاب إمنا متثل وحدات من الترتيل، وأن الكتاب يعين كتاب اهللا     
ال يشتمل هذا املبحث إال على ما أثاره بعض املستشرقني من شبهات حول اشتقاق بعض   

ّ                 سريانية، ومبعىن آخر رد ها إىل أصول      ألفاظ القرآن الكرمي وردها إىل أصول عربية أو                            
 . يهودية أو نصرانية 

وال شك أن اهلدف من وراء هذا التشكيك يف أصالة املصطلحات الرئيسة يف القرآن              
ّ                                                                           الكرمي ورد ها إىل أصول عربية أو سامية أو آرامية إمنا هو استدراج للقارئ ومتهيد إلقناعه              

 .  قد تعلم هذه األلفاظ من اليهود والنصارى  بأن القرآن هو من اختراع حممد وتأليفه، وأنه  

 :                                                              ً ويناقش الدكتور عبد الرمحن بدوي مزاعم املستشرقني يف هذا الصدد قائل ا

                                     ً                               ولكي نفترض صحة هذا الزعم فال بد أن حممد ا كان يعرف العربية والسريانية   " 
 واليونانية، وال بد أنه كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت على كل األدب التلمودي 

واألناجيل املسيحية وخمتلف كتب الصلوات وقرارات اجملامع الكنسية وكذلك بعض     
 ". امللل والنحل املسيحية : أعمال اآلباء اليونانيني وكتب خمتلف الكنائس

هل ميكن أن يعقل هذا الكالم الشاذ      " :ويعلق عبد الرمحن بدوي على هذا بقوله 
 قبل ظهور رسالته  حياة النيب حممدإن   . هلؤالء الكتاب، وهو كالم ال برهان عليه 

ً          ً                                  وال أحد قدمي ا أو حديث ا ميكنه أن يؤكد أن النيب كان يعرف   ... وبعدها معروفة للجميع          
 . )١( "              ً                                        َّ    غري العربية، إذ ا كيف ميكن أن يستفيد من هذه املصادر كما يد عون 

هي ساللة    على أن اللغات العربية والعربية والسريانية تنتمي إىل ساللة لغوية واحدة       
 . اللغات السامية، وال بد من أجل ذلك أن يكون بينها الكثري من التشابه والتماثل  

                                                 
 .  ٢٨، ص  دفاع عن القرآن ) ١(



 الشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي

 ٢٤

                                                ً                                 ومن مث فإن القول بأن إحدى اللغات قد استعارت ألفاظ ا بعينها من أخواهتا هو ضرب        
 . من التعسف، ما مل يقم عليه دليل

 بوقت طويل  وميكن أن تكون هذه األلفاظ قد وجدت يف العربية قبل زمن النيب    
                                    ً                                    واستقرت يف اللغة العربية حىت أصبحت جزء ا منها وصارت من مفرداهتا اليت يروج    

 . استخدامها بني العرب

كما أن من املستحيل اآلن بسبب غموض تاريخ اللغات السامية أن حندد من اقتبس     
 ؟  )١( العربية أم العربية : هذه األلفاظ املشتركة من اآلخر

لى إثبات تفاهة حجج من توسع من املستشرقني يف باب   وهذا كاف يف الداللة ع  
 . )٢( االشتقاق من اللغات السامية

  والقرآن شبهة العالقة بني حممد 

يبدأ كاتب املقال هذا الفصل بقوله إن كتاب اإلسالم املقدس وجتربة حممد النبوية  
 . خر              ً      ً                         ً      ً         ترتبطان ارتباط ا وثيق ا حبيث ال ميكن فهم أيهما فهم ا كامل ا دون اآل 

ً           ً                  مث يشري إىل ما استقر عليه الرأي من أن اهللا يف القرآن هو املتكلم دائم ا، وأن حممد ا هو                                                                           
ولكن حتليل النص يبني أن املوقف أشد      : املتلقي وأن جربيل هو وسيط الوحي ويضيف   

 .      ً        تعقيد ا من هذا

اف    ويبدأ الكاتب يف عرض نصوص من القرآن الكرمي لبيان العالقة اليت تربط بني أطر  
" النقد األعلى واألدىن "                                 ً          املتكلم، والوسيط، واملتلقي، استناد ا إىل منهج : القضية الثالثة

                                                ً                        الذي يعمد إىل حتليل هذه النصوص وربط بعضها ببعض ربط ا تارخيي ا، وسوف نتتبع    

                                                 
 .  ٤٤، ص  دفاع عن القرآن  :  عبد الرمحن بدوي  ) ١(
، وهو   أضاليل وأباطيل :  دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية  :  هيم عوض يف كتابه راجع تعليقات إبرا ) ٢(

 وما بعدها حول آراء     ١٨٧، ص  الكتاب الذي ألفه يف نقد ما كتب يف الطبعة األوىل من الدائرة املذكورة        
اهلي قبل نزول   املستشرقني يف املسائل اللغوية وما أثبته من وجود عدد كبري من هذه األلفاظ يف الشعر اجل  

 .  القرآن الكرمي  
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                        َّ                            ً                          الكاتب يف هذا العرض ونتقص ى ما ذهب إليه، فإن كان مشتمل ا على حقائق علمية ثابتة   
                                       ً            ً                       قناها، خدمة للكتاب العزيز، وإن جاء متضمن ا غري ذلك بين ا وجه اخلطأ فيه،       أيدناها وواف

 . وحاولنا قدر استطاعتنا اإلبانة عن احلق والصواب بالبينة والربهان
 :  املتكلم-أ

فيما يبدو أن األجزاء األقدم من القرآن، ال يتبني املتكلم أو مصدر الوحي،           " :يقول
ال جند ) ت يف سور الشمس، والقارعة، والتكاثر، والعصر  يشري إىل آيا( ففي بعض السور

 . حىت جمرد إشارة بأن الرسالة تأيت من اإلله 

%ù&tø  { )١( والكاتب يتجاهل هنا اآليات األوىل اليت نزلت من القرآن، يف سورة العلق      $# 

ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï%©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ { )فالرسالة قد أنزلت من اخلالق، والنيب مكلف      )٢ ،

 ما ورد يف سورة - )٣(  هو ومن نقل عنه من املستشرقني-كما يتجاهل الكاتب .بالبالغ
$!Ï{الشمس نفسها اليت استشهد هبا من قول اهللا تعاىل  uΚ ¡¡9$#uρ $ tΒ uρ $ yγ9t⊥ t/ ∩∈∪ ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ 

$ yγ8 ys sÛ ∩∉∪ <§øtΡuρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪{ )فهذه وغريها كلها إشارات إىل اخلالق املعبود       )٤ 

 . وصنعه يف الكون ويف النفس البشرية  

 إله حممد ال ترد فيها إشارة إىل  إن السور املبكرة اليت يشار فيها إىل  : مث يقول الكاتب
ويضرب " ربك" و" ريب " اسم اإلله، إمنا هو لفظ الشخص الثالث، إذ ترد يف العبارة  

 . إخل...الذاريات، والطور، واملدثر  :                   ً                الكاتب على ذلك مثل ا مبا ورد يف سورة 

 - األدىن   ً                 وفق ا ملنهج النقد     -                            ً                                        وال ميكن من يزعم أنه يتبع منهج ا حتليلي ا لنص من النصوص                  
أن ينتقي منه ما يشاء ويغفل عن بقيته، إال إذا كان يبغي التضليل، فهو قد غفل عن اسم  

                                                 
:  انظر  (١، برقم  ، وهو الترتيب الذي يعتمده املستشرقون      الزماين للقرآن "  نولدكه"  ترد السورة يف ترتيب  ) ١(

 .  ) تاريخ القرآن ٣، مادة القرآن يف الفقرة   دائرة املعارف اإلسالمية  
 .  ١:  سورة العلق آية  ) ٢(
 .  " إله حممد"  يف كتابه Muri أعين املستشرق موير  ) ٣(
 .  ٧ -٥:  اآلياتسورة الشمس  ) ٤(
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óΟs9r& Λs>÷è{العلق : إله حممد الذي ورد يف السورة األوىل    tƒ ¨β r'Î/ ©!$# 3“ ttƒ ∩⊇⊆∪{ )١٤:١( )١(   ،

≅‘ .y7Ï9≡x‹x  {: ملدثرا: كما ورد يف السورة الثانية ÅÒ ãƒ ª!$# tΒ â!$ t±o„ { )بل ). ٣١:٢( )٢

’ ÿρ”Ïsù#)  {: ورد يف السورة اليت استشهد هبا الكاتب كالذاريات n< Î) «!$# ( { )٣( }  Ÿω uρ 

(#θ è= yèøgrB yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u ( { )٥١:٥٠( )٤ .( 

قد ورد يف السور املبكرة،    ) اهللا(  داللة على أن اسم إله حممد  -وغريه كثري-ويف هذا 
 . يزعم الكاتبعلى عكس ما 

ً               بصيغة املتكلم أيض ا ال املفرد    -اليت يستشهد هبا الكاتب-ي سورة املدثر   ـكما ورد ف                 
ُ ن خلقت ـذرين وم " - :الغائب فقط ّ   ُ ومه دت  ..    ُ علت  ـوج...         سأصليه... سأرهقه...   

)٢٦:١١ .( 

 حياول أن يشكك يف  - ومن اعتمد عليه من املستشرقني -وواضح أن كاتب املقال    
فيزعم أن هذا الطرف كان     ) اهللا تعاىل : املتكلم( طرف األول من أطراف القضية    ماهية ال

ً                                                                          غامض ا يف الفترة املكية املبكرة، ألن السور اليت تنتمي لتلك الفترة مل حتدده أو تعينه      
 . بوضوح

والكاتب يرمي إىل اإلحياء بأن اسم هذا اإلله ما حتدد بوضوح إال يف الفترة املدنية بعد  
 . مد باليهود الذين تعلم منهم كما يزعم الكاتبأن اتصل حم

الذي زعم (                    ً  ورد يف القرآن أن حممد ا  " مث ما لبث الكاتب أن ناقض نفسه فقال
 Muhammed  hadقد رأى اهللا مرات عديدة  )                                   ً   الكاتب لتوه أنه مل يكن يعرف ربه متام ا  

Visions of God  ١١لعله يعين اآلية ( ١٠ كما ورد يف سورة النجم :(}  $ tΒ z> x‹x. ßŠ# xσàø9 $# 

                                                 
 .  ١٤:  سورة العلق آية  ) ١(
 .  ٣١:  سورة املدثر آية  ) ٢(
 .  ٥٠:  سورة الذاريات آية  ) ٣(
 .  ٥١:  سورة الذاريات آية  ) ٤(
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$ tΒ #“ r&u‘ ∩⊇⊇∪ { )٢٣ ويف سورة التكوير   )١ :}  ô‰s)s9uρ çν#uu‘ È,èùW{$$ Î/ ÈÎ7çRùQ$# ∩⊄⊂∪ { )وعلى    )٢ 

 ". ليس أي وسيط، ما مسعه حممد  األقل يف الفترة املكية كان صوت اهللا نفسه، و  

ونقول إن النص يف كال املوضوعني ال يسمح بأن تكون اإلشارة إىل اهللا تعاىل، وإمنا       
ß‰ƒ  {الضمري عائد يف اآلية األوىل إىل  Ï‰x© 3“ uθ à)ø9$# ∩∈∪ { )يعين جربيل عليه السالم،   )٣ 

ويف    : ه النيب على صورته اليت خلقه اهللا عليها كما قال العلماء   فقد رآ الذي علم النيب
ً                              اآلية الثانية يعود الضمري إىل رسول كرمي، وهو أيض ا جربيل عليه السالم الذي ميهد                                               

      ً                                     إن حممد ا قد تلقى الوحي يف الفترة املكية       : الكاتب إلنكاره دوره بزعمه أن الشواهد تقول    
 . ة إىل وسيط بينه وبني حممد  من اهللا مباشرة، إذ مل تكن مثة حاج  

 . والكاتب يريد هبذا التلبيس أن يعد قارئه لقبول النتيجة اليت يسوقها يف الفقرة التالية 
 :  الوسيط-ب

ي السور املبكرة ومن أجل حتديد مصدر الوحي، فإن اهللا هو املتكلم،     ـوف: يقول
$  {              ً   در املباشر، مثل ا  ـوهو املص ¯ΡÎ) ’ Å+ù= ãΖy™ š ø‹n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É)rO ∩∈∪ { )٥املزمل ( .)٥( )٤ (

š  {و  èÎø)ãΖy™ Ÿξ sù # |¤Ψ s? ∩∉∪ { )وعدد آخر من السور املكية املتأخرة    )٦األعلى ( )٦ ،

y7  {: يشري إىل قوله تعاىل( مدواملدنية املبكرة يتحدث عن آيات القرآن والكتاب حمل  ù= Ï? 

àM≈tƒ#u «!$# $ yδθè= ÷FtΡ šø‹n= tã Èd,ys ø9$$ Î/ 4 { )وكالمها     ١٠٨، وآل عمران  )٢٥٢: البقرة( )٧ 

عة من السور تقول بتعايل   لكن يف خالل الفترة نفسها جند جممو    ).  مكية٦مدنية، واجلاثية 
                                                 

 .  ١١:  سورة النجم آية ) ١(
 .  ٢٣:  سورة التكوير آية  ) ٢(
 .  ٥:  سورة النجم آية ) ٣(
 .  ٥:  سورة املزمل آية  ) ٤(
 .  الحظ أن ضمري املتكلم هنا يناقض ما قاله الكاتب من قبل عن عدم ظهور هذا الضمري يف السور املبكرة       ) ٥(
 .  ٦:  سورة األعلى آية ) ٦(
 .  ٢٥٢:  سورة البقرة آية ) ٧(
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                      ّ                أن تقال الرسالة لكي ترت ل عن طريق وسطاء : وقد جاء هذا بطريقتني. اهللا عن اإلحياء املباشر
 ٥١وكلتا الظاهرتني تتضح يف سورة الشورى " الكتاب " ـمعينني وأن تتصل بشكل ما ب

 #$!tΒuρ tβ%x. A|³u;Ï9 βr& çµyϑÏk=s3ãƒ ª$ *  {: حيث ينكر القرآن بصراحة أن يتكلم اهللا مباشرة مع حممد

ωÎ) $·‹ômuρ ÷ρr& ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$pgÉo ÷ρr& Ÿ≅Å™öãƒ Zωθß™u‘ zÇrθã‹sù ÏµÏΡøŒÎ*Î/ $tΒ â!$t±o„ 4 { )١( . .}  y7 Ï9≡x‹x. uρ 

!$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) % [nρ â‘ ôÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “ Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ ß≈ yϑƒ M}$# { )٢( . 

                      ً        أن يزعم الكاتب اعتماد ا على  -بعد ما قدمناه يف أول هذا الفصل-ال ميكن : نقول
      ً       تكليم ا فما                            ّ                               ً  ني اللتني أوردمها من سورة املزم ل وسورة األعلى أن اهللا قد كلم حممد ا اآليت

سنلقي عليك، سنقرئك، نتلوها عليك، : هو إال ترتيل، وال شك أن التحجج بالكلمات
يدل على جهل مطبق بأساليب العربية، وهي ال تدل حبال على اإللقاء املباشر أو القراءة      

 . على املتلقيوالتالوة املباشرة  

ومن مث فليس هناك تناقض وال تعارض بني اآليات املبكرة واملتأخرة كما يزعم  
الكاتب، الذي حياول هنا أن يشكك يف دور جربيل عليه السالم، الطرف الثاين من  

 . القضية

وهي سورة -يف أول سورة مدنية مبكرة   " وينتقل الكاتب بعد ذلك ليقول
وبناء . ىل وسيط الوحي ألول مرة يف القرآن على أنه جربيل  يشار إ-)٩٧اآلية ( البقرة

على هذه اآلية وعدد من األحاديث النبوية فإن املفسرين حددوا الروح يف األجزاء املبكرة          
 ". بأنه جربيل، ووضعوه منذ بداية منصب حممد كوسيط للترتيل 

 على أنه واحد                                                    ً          وكما أن جربيل، وعلى عكس املعتقد السائد، مل يعرف أبد ا يف القرآن
 هي األقرب يف ٢ آية ١٦من املالئكة، كما مل يذكر أن املالئكة وسطاء للترتيل، والسورة     

 ". هذا الصدد

                                                 
 .  ٥١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ٥٢:  سورة الشورى آية  ) ٢(
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ا نزل يف    ـي مـي ف ـفات امللك الذي يبلغ الوح       ـقد ذكرت ص  ـ ل: ونقول 
çµ̄ΡÎ) ãΑöθ… { الفترة املكية األوىل       s)s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ìx. ∩⊇∪ “ ÏŒ >ο §θ è% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä¸ öyè ø9$# &Å3tΒ ∩⊄⊃∪ 

8í$ sÜ•Β §ΝrO & ÏΒ r& ∩⊄⊇∪ { )٢١-١٩وير  ـالتك( )١( ،} … çµ uΗ ©> tã ß‰ƒ Ï‰ x© 3“ uθ à) ø9 $# ∩∈∪ ρ èŒ ;ο § ÏΒ 

3“ uθ tG ó™ $$ sù ∩∉∪ { )ى غري ذلك من اآليات اليت تبني شخصية    ـإل) ٦ ،٥: النجم( )٢

ً                     العلوية العاملة اليت توحي إىل النيب علم ا، وتبلغه رسالة ربههذا امللك ذي القوة والنيب .                                    
: النجم ( )٣( } ∪⊆⊆∩ ‘yr÷ρr'sù 4’n<Î) ÍνÏ‰ö6tã !$tΒ 4yr÷ρr& ∩⊇⊃∪ $tΒ z>x‹x. ßŠ#xσàø9$# $tΒ #“r&u#{: يعرفه ويراه    

، ويناديه بامسه جربيل كما ورد يف حديث اإلسراء واملعراج، فلم تكن بالنيب   )١١ ،١٠
وما نزلت اآلية اليت يشري إليها . واملسلمني حاجة إىل النص على هذا االسم يف القرآن 

≅ö  {): ٩٧( كاتب املقال من سورة البقرة è% tΒ šχ% x. #xρ ß‰tã Ÿ≅ƒ Îö9 Éf Ïj9 …çµ ¯ΡÎ* sù …çµ s9̈“ tΡ 4’ n?tã 

y7 Î6 ù= s% ÈβøŒÎ* Î/ «!$# { )إال حني سأل اليهود النيب . اآلية... )٤  عن صاحبه الذي يرتل عليه 

 . يت إال باحلرب والشدة والقتال، فرتلت اآلية فإنه عدو لنا وال يأ: قالوا. جربيل:بالوحي قال

فكون االسم مل يرد يف القرآن إال يف أوائل الفترة املدنية ال يعين أن اهللا تعاىل هو الذي  
على أن االسم مل يرد يف القرآن إال يف      . كان يوحي إىل النيب مباشرة كما زعم الكاتب 

هود، ومرة أخرى يف سورة التحرمي اآلية       هذه املناسبة اليت رد فيها على الي  . مناسبتني فقط
 يف موضع احملبة للنيب واالستعداد لتأييده ونصرته حىت يف مواجهة أقرب األقربني إليه     ٤

                                        ً          ً                  ومن مث فإن امللك الذي أبلغ الوحي كان معروف ا للنيب قريب ا منه، ويصبح     . )٥( وهن زوجاته
 . التعلل بتأخري ورود امسه يف الترتيل أمر ال طائل وراءه 

                                                 
 .  ٢١-١٩:  آلياتاسورة التكوير  ) ١(
 .  ٦ ، ٥:  اآليتان سورة النجم ) ٢(
 .  ١١ ، ١٠:  اآليتان سورة النجم ) ٣(
 .  ٩٧:  سورة البقرة آية ) ٤(

 .  ) وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني واملالئكة بعد ذلك ظهري     ((٥)
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 ٣٠

أما ما قاله الكاتب من أن القرآن مل يذكر أن املالئكة وسطاء للوحي، فيكفي أن    
ß‰ôϑ  {: نستشهد باآلية األوىل من سورة فاطر املكية pt ø:$# ¬! ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 

È≅ Ïã%y` Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξ ß™ â‘ { )مدنية ( من سورة احلج ) ٧٥(  وباآلية)١ :(}  ª!$# ’Å∀ sÜóÁ tƒ 

š∅ ÏΒ Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Wξ ß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# 4 { )وللداللة على أن جربيل من املالئكة ما جاء )٢  

ãΑöθ (çµ̄ΡÎ…  {من سورة التكوير ) ١٩( يف وصفه باآلية s)s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ìx. ∩⊇∪ { )فهو إذن    )٣ 

 . رسول من املالئكة الذين يصطفيهم اهللا 

≅ö  {: مث إن اآلية اليت يشري إليها الكاتب    è% tΒ šχ% x. #xρ ß‰tã Ÿ≅ƒ Îö9 Éf Ïj9 …çµ ¯ΡÎ* sù …çµ s9̈“ tΡ 4’n?tã 

y7 Î6 ù= s% ÈβøŒÎ* Î/ «!$# { )إمنا هي تصريح بأن جربيل نزل بالقرآن كله مكية ومدنية )٤  . 

 :  املتلقي-ج

غى دوره أو    وبعد أن فرغ الكاتب من احلديث عن طرف القضية الثاين، وحاول أن يل 
 .  حممد. يشكك فيه ينتقل إىل الطرف األخري يف القضية

ً                                                 يتحدث القرآن أيض ا ألول مرة عن معلم حممد من البشر يف سياق جمموعة     : يقول                
$tΑ  {: االهتامات اليت وجهها له معارضوه   s% uρ t Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. ÷β Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) î7 øùÎ) çµ1utIøù$# …çµ tΡ% tær&uρ 

Ïµ ø‹n= tã îΠöθ s% šχρ ãyz# u ( { )٥( ..}  (#þθ ä9$ s% uρ çÏÜ≈ y™ r& šÏ9̈ρ F{$# $ yγ t7oKtG ò2 $# }‘ÏSsù 4’ n?ôϑ è? Ïµ ø‹ n= tã 

Zο tò6ç/ Wξ‹ Ï¹ r&uρ ∩∈∪ { )وما بعدها٤الفرقان ( )٦  .( 

                                                 
 .  ١:  سورة فاطر آية ) ١(
 .  ٧٥:  سورة احلج آية ) ٢(
 .  ١٩:  سورة التكوير آية  ) ٣(
 .  ٩٧:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٤:  سورة الفرقان آية ) ٥(
 .  ٥:  سورة الفرقان آية ) ٦(
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ّ           وفيما عدا عنصر اإلفك فإن القرآن ينكر ما سج ل يف هذه    " :ويعقب الكاتب بقوله                                         
واحلق أن ما يقوله الكاتب هو الكذب واالفتراء بعينه، فكما أن اآلية األوىل  " اآليات

ô‰s)sù ρ  { ـاملتعلقة باإلفك قد أكملت ب  â!% y` $ Vϑ ù= àß #Y‘ρ ã— uρ ∩⊆∪ { )فقد اكتملت اآلية )١ ،

≅ö  {: الثانية بقوله تعاىل è% ã& s!t“Ρr& “ Ï% ©!$# ãΝn= ÷è tƒ §Åc£9$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )فأين )٢ 

ومثلما رد القرآن على هذين  . األساطري القدمية من علم اهللا احمليط بسر السماوات واألرض  
: االفتراءين اللذين ساقهما كفار مكة رد على ما سجله بعدمها يف السورة نفسها بقوله  

}  öÝàΡ$# y#ø‹Ÿ2 (#θ ç/uŸÑ š s9 Ÿ≅≈ sWøΒ F{$# (#θ = ŸÒsù Ÿξsù tβθãè‹ÏÜtG ó¡o„ Wξ‹ Î6 y™ ∩∪ { )٩الفرقان ( )٣( 

 .       ً                                                       فهو إذ ا قد رد على كل االهتامات ال على اهتام واحد كما يزعم الكاتب 

     ّ         ً                             ه يسل م بأن حممد ا كان له معلم أجنيب يف سورة    ويأيت الرد على اهتام مشاب " :مث يقول
=ô‰s)s9uρ ãΝn  { ١٠٣النحل  ÷è tΡ óΟßγ ¯Ρr& šχθä9θ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) …çµ ßϑ Ïk= yè ãƒ Öt±o0 3 Üχ$ |¡Ïj9 “ Ï% ©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ 

Ïµ øŠs9Î) @‘Ïϑ yf ôã r& #x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?† Î1ttã êÎ7•Β ∩⊇⊃⊂∪ { )وتبدو التهمة هنا أيض ا غري منكورة )٤              ً                      .

 . وهنا إصرار على أن الصياغة احلقيقية للقرآن ال تأيت من املعلم 

                                              ً                             والكاتب يشري هنا إىل ما زعمه كفار قريش من أن رجل ا أعجمي ا كان بني أظهرهم       
 جيلس إليه ويكلمه بعض الشيء وكان أعجمي اللسان         يبيع عند الصفا، ورمبا كان النيب 

ال يعرف العربية، أو كان ال يعرف منها إال القدر اليسري، فزعموا أنه يعلم النيب، فأنزل اهللا   
هذه اآلية اليت تبني أن الكفار يعرفون قيمة القرآن وإعجازه، فكيف ميكنهم أن يزعموا أن    

 .        ً                       ان قادر ا عليه فليظهرن به لنفسه               ً                    أعجمي ا يعلم حممد ا هذا الكتاب؟ فإن ك 

                                                 
 .  ٤:  سورة الفرقان آية ) ١(
 .  ٦:  سورة الفرقان آية ) ٢(
 .  ٩:  سورة الفرقان آية ) ٣(
 .  ١٠٣:  سورة النحل آية  ) ٤(
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وحىت املاديون امللحدون يف روسيا     "  " ظالل القرآن   " يقول األستاذ سيد قطب يف
 كانت  ١٩٥٤الشيوعية، عند ما أرادوا أن يطعنوا يف هذا الدين يف مؤمتر املستشرقني عام    

 من عمل   بل- هو حممد   -دعواهم أن هذا القرآن ال ميكن أن يكون من عمل فرد واحد            
وأنه ال ميكن أن يكون قد كتب يف اجلزيرة العربية بل إن بعض أجزائه كتب . مجاعة كبرية
 أن   - وهذا رأي مجاعة من العلماء يف القرن العشرين  -فكيف كان ميكن .. خارجها

  )١( يعلمه بشر لسانه أعجمي عبد لبين فالن يف اجلزيرة؟ 

قل لنا ما اسم هذا املعلم؟     : ذا الزعم وحنن بدورنا نقول للكاتب ولغريه ممن يزعم ه 
 . )٢( ومن الذي رآه ومسعه؟ وماذا مسع منه؟ ومىت كان ذلك؟ وأين كان؟   

ً          ً                   وهناك سور مدنية تعطى انطباع ا بأن حممد ا جهد يف احلصول       " :مث يقول كاتب املقال                           
على معلومات من الكتاب املقدس عند اليهود، حيث جرى اهتامهم بأهنم خيفون كتاهبم    

 :٩١األنعام :    ً مثل ا: د عرضت بعض النسخ املكتوبة على حممد أو أتباعه، انظر    ـوق. نهع
}  ö≅ è% ôtΒ tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# “ Ï% ©!$# u!% y` Ïµ Î/ 4 y›θ ãΒ #Y‘θ çΡ “ Y‰èδuρ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ( …çµ tΡθ è= yèøgrB }§ŠÏÛ# ts% 

$ pκtΞρ ß‰ö6 è? tβθàøƒ éBuρ #ZÏW x. ( { )٣( ."  

وال أدري من أين أتى الكاتب هبذه القصة امللفقة اليت أراد أن يستشهد عليها باآلية          
 -                          ً   الذي يرجع إليه الكاتب كثري ا -الكرمية من سورة األنعام، وهي سورة عدها الطربي 

طربي قول ابن عباس وجماهد يف أن اآلية نزلت يف    مكية وليست مبدنية، كما اختار ال 
قل   : ومن مث يكون تفسري اآلية " جتعلونه " بدال من " جيعلونه "  واستحسن قراءة )٤( قريش

                                   ً                                   من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور ا وهدى للناس، مما جيعله اليهود       : هلم يا حممد
                                                 

 .  ٢١٩٥:  ٤،  ١٣٩٧بع دار الشروق سنة   ، ط ، يف ظالل القرآن  سيد قطب) ١(
، ص   ١٤١٦، طبع مصر  النبأ العظيم :  الدكتور حممد عبد اهللا دراز :  راجع مناقشة هذه املسألة بتوسع عند) ٢(

 .   وما بعدها٦٢
 .  ٩١:  سورة األنعام آية ) ٣(
:  ١،  ١٤٠٢:  ، بريوت كرمي ، دار القرآن ال  ، حتقيق حممد علي الصابوين  خمتصر تفسري ابن كثري:  انظر ) ٤(

٥٩٨  . 
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ن وراء هذا التالعب    صحائف خيفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناهتم م 
اآلية مكية واليهود ال ينكرون      " وقد اختار ابن كثري ما اختاره الطربي ألن . )١( "الكريه

 ألنه من  إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال حممد  
 . )٢( "البشر

 كاتب املقال   والذي يتمسك " تاريخ القرآن " بل إن املستشرق تيودر نولدكه يف كتابه  
 كما يقول )٣(  جيعل السورة مكية وليست مدنية-بأقواله ويعده عمدة يف ترتيب الرتول 

ومن مث فاخلطاب هنا لقريش، ال لليهود الذين وصفتهم اآلية بأهنم خيفون   . كاتب املقال
 كي ال يقتبس  بعض أجزاء التوراة لغرض يف نفوسهم، وليس إلبعادها عن عني حممد  

 . يزعم الكاتبمنها، كما 

 -كما اختاره بعض العلماء واملفسرين        -                     ً                        حىت ولو كان اخلطاب موجه ا إىل اليهود             
ولقد ورد اخلطاب باملعىن نفسه إىل اليهود يف سورة      . ى هو هو، وال حيتمل غريه ـفاملعن

Ÿ≅÷δ  { ١٥ي املائدة ـمدنية ه r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# ô‰s% öΝà2 u!$ y_ $ oΨä9θ ß™ u‘ Ú Îit7ãƒ öΝä3s9 #ZÏWŸ2 

$ £ϑ ÏiΒ öΝçFΨ à2 šχθàøƒ éB zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# { )١٧٤ ويف سورة البقرة )٤ :}  ¨βÎ) š Ï%©!$# 

tβθ ßϑçFõ3tƒ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# { )٦١               ً  ، ويف املائدة أيض ا )٥ }  ª!$#uρ ÞΟn= ÷ær& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ ßϑçFõ3tƒ ∩∉⊇∪ { )نفسها هدف     ١٧٤ورة البقرة  ، ويبني القرآن يف اآلية الواردة يف س    )٦ 

βÎ) š¨  {" الكتاب " اليهود من إخفاء جانب كبري من  Ï% ©!$# tβθ ßϑçFõ3tƒ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# zÏΒ 

                                                 
 .  ١٣٦٤:  ٢،  الظالل :  سيد قطب) ١(
 .  ١:  ٥٩٨:  خمتصر ابن كثري ) ٢(
 .  املقال نفسه يف دائرة املعارف اإلسالمية   :  انظر ) ٣(
 .  ١٥:  سورة املائدة آية ) ٤(
 .  ١٧٤:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ٦١:  سورة املائدة آية ) ٦(
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É=≈ tG Å6ø9$# šχρ çtIô±o„ uρ Ïµ Î/ $ YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î= s%   { )هذا هو هدفهم على حنو ما حدده القرآن         ف)١

نفسه، وما كان ينبغي لكاتب املقال وقد ألزم نفسه باتباع منهج النقد األدىن بالتعمق يف     
دراسة النص وكشف غموضه عن طريق مقارنة املعاين واأللفاظ بعضها ببعض أن يصرف         

إليه من أقرب    النظر ويتغاضى عن هذه النصوص اليت تعني الباحث عن احلق على الوصول    
 . طريق وال سيما وأنه قد قرأ هذه النصوص نفسها ويستشهد هبا بعد قليل 

وال شك أن الكاتب قد خرج على املنهج الذي اعتمده بنفسه هلدف يسعى إليه، بل           
 قد جهد   خرج على كل منهج علمي معترف به يف الدراسة حني زعم أن النيب   

 مل يرد يف أي مصدر من املصادر، وقد عجز  للحصول على معلومات من التوراة، وهذا ما
 . الكاتب عن ذكر مصدر يستند إليه يف نقل هذا اخلرب املكذوب، فتركه دون سند  

    ً                                                                     وأخري ا ها هو ذا يعلن عن النتيجة اليت ظل يضمرها ويتحايل بكل حيلة كانت غري    
ً                                       معقولة وال مقبولة ويلبس هلا مسوح ا زائفة من العلم والدراسة النقدية يدلس  هلا على                              

                           ً            وقد قدم لتلك النتيجة مستشهد ا بآيات مل   .  الناس ويفتري هبا على الدين وعلى النيب 
يذكرها وإمنا أشار إىل موضعها فحسب لكي يوهم بأنه إمنا يتقدم خبطى علمية واثقة حنو    

 . احلقيقة اليت اطمأن إليها؛ مع أن النتيجة ال تتصل باملقدمة من قريب أو بعيد  

هذا : تتهم اليهود بأهنم يكتبون أجزاء بأنفسهم ويقولون     ) سور( أجزاء  وهناك : يقول
ً          انظر أيض ا البقرة ". من عند اهللا  ويف   )٢( .١٥، املائدة ٧١، آل عمران  ٧٧،١٤٠،١٧٤       
ً                     ال جند صعوبة يف أن نرى حممد ا يتلقى قصص ا ومعلومات أخرى من  ) السور( تلك األجزاء           ً                       

صارى، مث إنه يف حلظات الوحي ينقح املادة، وحييلها معلمني خمتلفني، مبن فيهم اليهود والن

                                                 
 .  ١٧٤:  آية سورة البقرة ) ١(
ومن   .  . . (،  ٧٧البقرة  "  . . . يشري إىل اآليات الكرمية أو ال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون  ) ٢(

                                                 ً       إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به مثن ا     (،  ١٤٠)  . . أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا  
يا أهل  . ( ٧١آل عمران   )  . . . احلق ون احلق بالباطل وتكتمون     يا أهل الكتاب مل تلبس   (،  ١٧٤)     ً قليل ا

 .  ١٥املائدة )  . .                                   ً                           الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثري ا مما كنتم ختفون من الكتاب   
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ومثل هذا الرأي، مع أنه خيالف املعتقد املألوف اليوم ال يتضارب مع      . على صيغتها القرآنية
 ". وغريها من املصادر اإلسالمية املبكرة" احلديث " بعض األخبار املوجودة يف جمموعات  

غري عابئ باألصول العلمية وال املبادئ   ً                                     إذ ا هذا ما كان حيشد نفسه له منذ البداية 
النقدية املرعية، وال بأولويات احليدة والتجرد العلمي هبدف الوصول إىل احلقيقة، بل حياول         

وإذا      .  هو الذي ألف القرآن                                            ً أن يلوي عنق احلقائق لكي يصل إىل القول بأن حممد ا
إنه ال اآليات اليت أشار  : ليها نقول                          ً                             تذرعنا بالصرب وتوقفنا قليل ا عند هذه النتيجة اليت انتهى إ

إليها وال جمموعات احلديث بل وال املصادر اإلسالمية املبكرة تشتمل من قريب أو بعيد    
على شيء مما يقول، وإال كان قد أتى بدليل عليه من احلديث النبوي الشريف أو املصادر  

 . اإلسالمية املبكرة

                      ً                   دنية املبكرة قيل إن حممد ا قد مت حتديه لكي    يف الفترة املكية املتأخرة وامل " :مث يقول
وأن أتباعه شكوا بأنه ليس هلم    ) ٩٣:١٧(              ً                       خيرج للناس كتاب ا ميكنهم قراءته بأنفسهم

 ). ١٥٥:٦( كتاب مقدس كاليهود والنصارى

                                                            ً         وما يقوله الكاتب هنا ليس إال سلسلة من األغالط ينبغي تصحيحها وفق ا للمنهج 
وهي   ( فسه، فهو يشري إىل اآليات الكرمية من سورة اإلسراء  النقدي الذي يتبعه الكاتب ن

θ#)  { ٩٣ - ٩١ )١( )مكية وليست مبدنية ä9$ s% uρ s9 š∅ ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 4 ®L ym tàf øs? $ uΖs9 zÏΒ ÇÚö‘ F{ $# 

% ·æθ ç7.⊥ tƒ ∩⊃∪ { )٢( ..}  ÷ρ r& 4’ n∋ös? ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# s9uρ š∅ ÏΒ ÷σœΡ y7ÍhŠÏ% ãÏ9 4 ®L ym tΑÍi”t∴è? $ uΖøŠn= tã $ Y7≈ tF Ï. 

…çν äτ tø)¯Ρ 3 { )وهذه اآليات الكرمية تبني االقتراحات اليت عرضها كفار قريش   . اآلية.. )٣ 

 ومنها، كما أخرجه ابن جرير الطربي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما اقتراح       على النيب

                                                 
 .  ١٠٦، ص  دفاع:  عبد الرمحن بدوي :  ، انظر  يضعها بعض املستشرقني يف الفترة املكية الثالثة واألخرية   ) ١(
 .  ٩٠:  سراء آية سورة اإل) ٢(
 .  ٩٣:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
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ً        فواهللا ال أؤمن بك أبد ا حىت تتخذ إىل السماء سلم ا مث    : "عبد اهللا ابن أيب أمية املخزومي                        ً                  
 . )١( " إخل ...ترقى فيه حىت تأتيها وتأيت معك بصحيفة منشورة، ومعك أربعة من املالئكة 

 استجابة هلذا التحدي من  هنا ميهد للزعم بأن القرآن إمنا أتى به حممد فالكاتب 
إن كان   (  ويتلى قبل هذا التحدي جانب خصومه، مع أن القرآن كان يرتل على حممد 

ببضع سنوات؛ وإمنا اقترح الكفار هذه االقتراحات إلظهار إنكارهم    )            ً التحدي صحيح ا
ه حواسهم، وهو ما جاءت به السور اليت نزلت من     للدعوة إىل اإلميان بالغيب ومبا ال تدرك  

 وقومه من خصومة قبل نزول    القرآن قبل نزول هذه السورة، ومل تكن بني حممد    
                   ً                                                           القرآن، فقد لبث عمر ا بني ظهرانيهم ال يتحدونه وال يتحداهم حىت نزل القرآن، ومل يكن   

 . هناك جمال للتحدي وال سبب له قبل نزوله

هبذا التحدي إال بعد نزول القرآن بزمن، وال ميكن أن يكون        إذن مل يصرح الكفار  
 .                ً           هذا التحدي سابق ا على الرتول

                           ً                                               ويستمر الكاتب يف أغاليطه مومه ا قارئه بأنه يسوق من األسباب املنطقية املستخرجة   
 فيزعم أن    من حتليل النص القرآين ما يربهن على أن القرآن إمنا هو من عند حممد        

                                                     ً     نه ليس لديهم كتاب مقدس كالذي عند اليهود والنصارى، مشري ا إىل املسلمني شكوا بأ
βr& (#þθ  {): ١٥٦( اآلية الكرمية من سورة األنعام  ä9θ à)s? !$ yϑ ¯ΡÎ) tΑÌ“Ρé& Ü=≈ tG Å3ø9$# 4’n?tã È ÷tG xÍ← !$ sÛ ÏΒ 

$ uΖÎ= ö7s% βÎ)uρ $ ¨Ζä. tã öΝÍκÉJ y™# u‘ ÏŠ šÎ= Ï≈ tó s9 ∩⊇∈∉∪  ÷ρ r& (#θ ä9θ à)s? öθ s9 !$ ¯Ρr& tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã Ü=≈ tFÅ3ø9$# !$ ¨Ζä3s9 3“ y‰÷δ r& 

öΝåκ÷]ÏΒ 4 { )اآلية.. )٢ . 

معناه وهذا كتاب أنزلنا لئال  ):                       ً      ً  الذي يتخذه الكاتب مصدر ا رئيس ا (  الطربيقال
فالكتاب قد أنزل  ... إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا، يعين لينقطع عذركم : تقولوا

 . لقطع احلجة

                                                 
 .  ٤٠٠:  ٢،     ً                        نقل ا عن خمتصر تفسري ابن كثري  ) ١(
 .  ١٥٧ ، ١٥٦:  اآليتانسورة األنعام ) ٢(
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 افتقارهم إىل - كما يزعم الكاتب  وهذا يعين أن املسلمني مل يشكوا إىل النيب    
هود والنصارى، وهو ما مل يرد يف مصدر من املصادر؛ ألن كتاب كتاب مقدس كالي

 منذ مدة طويلة، وكان ملء السمع والبصر،         املسلمني املقدس كان يرتل على رسوهلم  
قد دارت حوله منذ أنزل معارك عنيفة وجدل كثري بني املؤمنني والكافرين، وكان أمر 

حيمل املسلمني على أن يطلبوا إىل القرآن هو شغلهم الشاغل ومههم الناصب، فما الذي   
 !  أن يأتيهم مبا هو لديهم ويعدونه مصدر عزهم وفخارهم؟  النيب

ومع أن اآليات اليت أشار إليها الكاتب من سورة األنعام قد نزلت مبكة، وأن اخلطاب      
 فإنه يريد أن يبني أن هذه الشكوى املزعومة قد متت باملدينة وأن          )١( " ألهل مكة " فيها
 قد استجاب ألتباعه الذين تالقت إراداهتم مع إراداته بإنشاء جمتمع إسالمي     ً د احمم

إن إنشاء جمتمع إسالمي مستقل باملدينة متميز عن أهل  " متميز باملدينة؛ يقول الكاتب
               ً                                                             الكتاب كان مرهون ا باإلتيان بكتاب إسالمي مقدس منفصل، يؤدي دوره كفرقان لتثبيت   

 ). إخل٤٨:٥، ٣:٣،١٠٥:٤( بقةحقيقة الكتب املقدسة السا 

نزول القرآن أو إنشاء اجملتمع اإلسالمي      : أيهما أسبق يف الوجود   : ونقول للكاتب
باملدينة؟ فالكاتب يريد أن يعكس القضية فيبني أن القرآن إمنا جاء استجابة حلاجة ذلك       

سابق اجملتمع إىل دستور خاص به مييزه عن أهل الكتاب، أي أن وجود اجملتمع اإلسالمي         
 . على نزول القرآن، وهذا زعم سخيف ال حيتاج إىل أدىن التفات  

                                          ً                               على أن الفرقان مل يرتل جملرد التأكيد على أن كتب ا قد أنزلت من قبل هدى للناس   
وهو األمر . فحسب وإمنا لكي يهيمن على تلك الكتب بعد أن ناهلا من التحريف ما ناهلا

ً                        الكاتب هبا وأشار إليها عرض ا يف ذيل الفقرة اليت     الذي تؤكده اآليات الكرمية اليت استشهد                           
 .                                ً نقلناها عنه، ولكنه أغفل ذلك عمد ا

                                                 
 ـ ه ١٤١٦، طبع مصر   ١٣٤٤:  ٢، للنيسابوري   ، غرائب الفرقان   واخلطاب ألهل مكة....  :قال الكسائي ) ١(

 .  )م١٩٩٥(



 الشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي

 ٣٨

                               ً                     وهذا من شأنه أن يربهن على أن حممد ا بدأ يف مجع كتاب مقدس  " :يقول الكاتب
مكتوب يف السنوات املبكرة من الفترة املدنية لكن مسؤوليات قيادة اجملتمع املسلم السريع    

 ). Bell – Wattانظر ( . أن يترك هذه املهمة دون إمتامها   النمو أجربته على 

 : والكاتب هنا خيلص إىل نتيجتني منتزعتني من املقدمات الفاسدة اليت قدمها، ومها

 .  مل يعن بتدوين القرآن وكتابته يف الفترة املكية أن الرسول  ) ١(

 .  أن كتابة القرآن مل تستكمل يف حياة الرسول  ) ٢(

اس نقلي أو عقلي يستند إليه الكاتب يف انتزاع هاتني النتيجتني غري وليس هناك أس
يف الطبعة    " القرآن " الذي كتب مادة  " بوهل " ترديده كالم غريه من املستشرقني وخباصة 

. األوىل من دائرة املعارف اإلسالمية وزعم فيها أن القرآن مل يسجل كله يف الفترة املكية  
ترى أميكن   " :احملدثني، وهو الدكتور إبراهيم عوض، بقوله ورد عليه أحد العلماء العرب   

أن نتصور أن ينشق أوائل من آمن بالرسول على قومهم ودينهم وأسلوب حياهتم معرضني  
أنفسهم للهالك بسبب القرآن مث هم مع ذلك ال يتنبهون ألمهيته وال يبالون        

 . ؟ وقد كان كتاب الوحي يف مكة معروفني للكافة )١( ..بتسجيله

 بني كتابة الوحي ومجع القرآن، فعند وفاة      - رمبا عن عمد -مث إن الكاتب خيلط  
                    ً               ً                                   كان القرآن كله مكتوب ا كما كان حمفوظ ا يف صدور املؤمنني، يدل على ذلك       الرسول

فتتبعت ...  والذي يقول فيه  التقرير املفصل الذي أورده البخاري عن زيد بن ثابت 
وعلى أن اجلمع كان مبرتلة حتر يف     " ف وصدور الرجال  القرآن أمجعه من العسب واللخا 

                                         ً                ال كما زعم املستشرقون أن القرآن مل يكن مكتوب ا يف عهد       )٢( احلفظ والصيانة
 .  الرسول

                                                 
 .  ١٤، ص  أضاليل وأباطيل  :  دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية   :  وض  إبراهيم ع.  د) ١(
 .  ٨٧، ص  ، علوم القرآن  عدنان زرزور  :  انظر ) ٢(
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 شبهة الناسخ واملنسوخ 

 -ال شك أن من يريد أن يعرض لقضية الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي ال بد له         
 أن يعرض هلذه القضية يف الفصل  -يقة ديدنه إذا صح قصده وكان نشدان احلق  

ولكن الكاتب  . وتطور األحكام اليت اشتمل عليها الكتاب العزيز " بتاريخ القرآن  " اخلاص
 على هذا  - لغرض يف نفسه سوف نتبينه من خالل حتليل مقوالته -أقحم هذه القضية 
ث تاريخ القرآن والذي     ومل ينتظر حىت يعرضها يف مبح  " حممد والقرآن  " ـالفصل املتعلق ب

 . يلي هذا الفصل مباشرة

$ *  {والقرآن نفسه يعترف بأن تغيريات وقعت يف الوحي   :" يقول الكاتب tΒ ô‡|¡Ψ tΡ 

ôÏΒ >π tƒ#u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù'tΡ 9ösƒ ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷WÏΒ 3 { )١٠٦البقرة ( )١( ،}  #sŒÎ)uρ !$ oΨø9£‰t/ Zπ tƒ#u 

šχ% x6¨Β 7π tƒ#u   ª!$#uρ ÞΟn= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑÍi”t∴ãƒ (#þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& ¤tIøãΒ 4 { )مث إن    ). ١٠١: النحل( )٢

$!  {         ً                             تعطي تفسري ا آخر لتغريات جرت يف الوحي     ) ٥٣- ٥٢( هناك آية يف سورة احلج    tΒ uρ 
$ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ Ÿω uρ @c É<tΡ Hω Î) #sŒÎ) # ©_ yϑ s? ’s+ø9r& ß≈ sÜø‹¤±9$# þ’Îû Ïµ ÏG ¨ ÏΖøΒ é& ã‡|¡Ψ u‹sù ª!$# $ tΒ 

’ Å+ù=ãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# { )٣( . 

إن الكاتب أقحم اآليات الواردة بسورة احلج يف قضية الناسخ واملنسوخ وهي    : ونقول
املراد إزالة تأثري ما يلقي الشيطان، وهو النسخ   " فينسخ اهللا " :ليست منها؛ فقوله تعاىل
 . )٤( ي املستعمل يف األحكام اللغوي ال النسخ الشرع

                                                 
 .  ١٠٦:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٠١:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  ٥٢:  سورة احلج آية ) ٣(
 .  ٢٣٧٨:  ٣،  غرائب القرآن للنيسابوري    ) ٤(
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ومن هنا فإن هذه اآلية ال تتعلق بقضية النسخ يف القرآن والكالم هنا يشمل الرسل    
 وحده، ومن مث ال                ً                  ً                       ً واألنبياء مجيع ا من أويت منهم كتاب ا ومن مل يؤت، وال ختص حممد ا

ّ                                                                    خيص  القرآن، وهو ما يعين أن ما يلقي الشيطان إمنا هو خارج الوحي وليس في     . ه 

أما وقد أثبتنا أن اآليات اليت أوردها الكاتب من سورة احلج ال تشري من قريب أو  
بعيد إىل القرآن الكرمي وال تتعلق بقضية النسخ فيه، فعلينا اآلن أن ننظر يف اآليتني اللتني  

 . استشهد هبما الكاتب من سوريت البقرة والنحل

مر مبراحل، وهذا التحول اقتضى     قد  ي الذي نزل على الرسول ـفالتشريع اإلسالم
    ً                                                                           أحيان ا إلغاء قاعدة ما واستبداهلا أخرى هبا خمتلفة عنها، فالتعديل اجلزئي وفق مقتضيات 

و لصاحل البشرية، فإذا نسخ اهللا آية ألقاها يف عامل  ـ يف فترة الرسالة ه-األحوال 
 يضمنه   ي فلمـ  قد نسي بعض الوح  وهذا ال يعين حبال أن الرسول)١( " النسيان

                                       ً               ً                    الكتاب، وإمنا هو قد أنسي آيات تتضمن أحكام ا وأويت آيات خري ا منها، أما نسيان   
 فقد ضمن اهللا تعاىل أن ينحيه عن الوحي     -             ً                 باعتباره بشر ا يصيبه النسيان -  الرسول

ى  ـى يف سورة األعلـي السور املبكرة بالفترة املكية؛ يقول تعال   ـذ الوهلة األوىل ف ـمن
}  š èÎø)ãΖy™ Ÿξ sù # |¤Ψ s? ∩∉∪ { )٣( )٢( . 

 ملا كانت  - كما يزعم الكاتب -                          ً                كما أن األمر لو كان متعلق ا بنسيان الرسول 
 . هناك حاجة إىل اإلتيان بآيات أخرى بدل اليت نسيها، وملا كان هناك ناسخ ومنسوخ

 والشرائع، فإذا بدل آية استنفدت أغراضها ليأيت واهللا عليم مبا يصلح للبشر من املبادئ
 )٤( بآية أصلح للحالة اجلديدة اليت صارت إليها األمة وأصلح للبقاء أمد الدهر فالشأن له        

 ووضع مكاهنا أجزاء أفضل  -كما يقول الكاتب- قد بدل بعض األجزاء  فإذا كان اهللا
                                                 

 .  ١٠٢:  ١،  ظالل ال:  سيد قطب) ١(
 .  ٦:  سورة األعلى آية ) ٢(
التنبه إىل    ) وهو منهج النقد األعلى واألدىن    (يقتضي املنهج النقدي الذي يتبعه الكاتب يف دراسته حول القرآن           ) ٣(

 .                      ً   ، ولكنه أغفل ذلك عمد ا   تنسى :  ننسها مثل :  األلفاظ املشاهبة للفظ  
 .  ١٩٤:  ٤:     ً أيض ا سيد قطب) ٤(
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 ٤١

ً               لقرآن الكرمي قد نزل منجم ا وأن من      أو أحسن فاألمر له، وال غرابة يف ذلك إذا علمنا أن ا                           
 مبحث آيات - بل وحىت املستشرقون -أهم املباحث اليت عكف عليها املسلمون  

 . األحكام والتطور الذي حلق ببعضها خالل فترة نزول القرآن 

ولعل السبب الذي دفع علماء املسلمني إىل ترتيب سور القرآن الكرمي حسب الرتول    
اولتهم معرفة الناسخ واملنسوخ، الذي أصبح منذ القرون األوىل       هو حم منذ وفاة الرسول

ً                                                                     لإلسالم علم ا ينطوى على أمهية بالغة يف الشريعة اإلسالمية حيث تتوقف على هذه املعرفة            
 فالنسخ أمر مقرر  )١( قرارات علمية ذات أمهية قصوى يف مسار احلياة العملية للمسلمني     

بيد اهللا سبحانه وتعاىل، وال ينسب إىل نسيان   ومعترف به يف علوم القرآن لكن مناطه 
 .  حبال من األحوال الرسول

والكاتب بزعمه أن الشيطان يلقي يف الوحي إمنا ميهد للحديث عن قصة الغرانيق اليت        
يقول إن بعض املستشرقني قبلها كحقيقة تارخيية وبعضهم رفضها لضعف اإلسناد أو ألن  

 . نظرياهتم يف شأن النسخالعلماء قد اختلقوها للداللة على 

    ٍ                                                                  أما إ ن بعض املستشرقني رفضوا قصة الغرانيق بسبب ما يشوهبا من ضعف يف         : ونقول
                                                                   ً             اإلسناد فهو حق ال مراء فيه، وأما أن علماء املسلمني اختلقوها الختاذها دليل ا على        

 من نظرياهتم يف شأن النسخ فهو ما مل يقله أحد، فقد أمجع العلماء على أهنا قصة خمتلقة 
 . أساسها

ولكن الذي يهمنا هنا هو اإلشارة إىل مدى ما هلذه املزاعم من تأثري يف ضعاف   
العقيدة ممن ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم، فقد ربط الكاتب بني قصة الغرانيق وفهمه  

ã‡|¡Ψ  {املغلوط كما أسلفنا ملعىن ما ورد يف سورة احلج     u‹sù ª!$# $ tΒ ’ Å+ù= ãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# { )٢( 
 -؛ وقد اختذ سلمان رشدي   "Satanic Verse"اآليات الشيطانية  " ومسى القصة املذكورة  

                                                 
 .  ١٠٢، ص  ، دفاع عن القرآن   عبد الرمحن بدوي  :  ر انظ) ١(
 .  ٥٢:  سورة احلج آية ) ٢(
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 ٤٢

                     ً            من هذه التسمية عنوان ا لروايته  -الكاتب الربيطاين الذي الزال ينسب نفسه إىل اإلسالم  
 . ئزاز املسلمني ونفورهم يف العامل بأسرهاليت أثارت امش

وهكذا يتبني لنا من حتليل هذين الفصلني من مقال دائرة املعارف اإلسالمية حول     
 مل يكن يف أي خطوة من   - ومن يعتمد عليهم من املستشرقني -أن الكاتب  " القرآن"

يف حتليله للنص                                                              ً   خطوات حبثه وفي ا للمنهج الذي اعتمده يف الدراسة، كما مل يكن أمين ا  
    ً                                                                             صادق ا يف طرح أبعاده وبيان مراميه أمام قارئه، وزاد على ذلك أنه ابتعد عن مقتضيات    
املنطق يف عرض القضايا واستخالص النتائج، بل عبث باألدلة والشواهد كل العبث لكي    

 .                          ً                                    خيرج بأحكام قد اعتقدها سلف ا ودخل هبا على املوضوع قبل البدء يف حبثه



 الشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي

 ٤٣

  دائرة املعارف الربيطانية ثانيا شبهات يف

 كمرجع مبسط للقارئ  - باعتبارها موسوعة عامة  -تصلح دائرة املعارف الربيطانية   
املتعجل الذي ال تتاح له قراءة املراجع املتخصصة، ومن مث تكون كل كلمة مدونة فيها    

أي   جديدة عليه، ومقبولة عنده، وال سيما أن كتاهبا كلهم من كبار املتخصصني ذوي الر     
 . الراجح والكلمة املسموعة عند القراء الغربيني وغري الغربيني     

                                                             ً          وألهنا ختاطب القارئ الغريب غري املتخصص يف األساس فقد اعتمد كتاهبا أسلوب ا يربط   
مادهتا العلمية باهتمامات القارئ الغريب ومنظومته املعرفية وتستخدم املنهج نفسه يف حتليل  

 .  يستجيب إال ملا متليه املدركات العقلية واحلسيةاحلقائق من منظور عقلي حبت ال

  -" القرآن "  مادة)١( )H. R( يقسم الكاتب الذي أشري إليه باحلروف األوىل من امسه
:  إىل األقسام التالية- )٢( اليت تقع يف حنو مخس صفحات من القطع الكبري على عمودين

 -تهت إليه دراسات املستشرقني  ما ان- مصادر القرآن  - )٣(  الشكل واملضمون  -مقدمة 
 .  ترمجات القرآن-تفاسري القرآن  

وإذا مجعنا األفكار واآلراء اليت عرضها الكاتب يف املادة املذكورة وربطنا بني األجزاء      
بعضها وبعض فإننا خنرج بتصور حمدد عن القضايا الرئيسية اليت ركز عليها الكاتب وأراد   

 كما أراد أن يسفه هبا كل املقوالت     طعن يف الرسول هبا أن يشكك يف القرآن الكرمي وي   
                        ً                                      عدا ما كان منها يشبه شيئ ا مما جاء يف الكتب املقدسة عند اليهود    " الغيب " القائمة على
 . والنصارى

وكان اهلدف األول الذي يسعى إليه كاتب املادة من ذلك كله هو حشد كل ما 
القضايا اليت يلتفت إليها القارئ الغريب  ميكنه من مزاعم وافتراءات يف حزمة مترابطة من  

                                                 
 .  األستاذ جبامعة فرانكفورت األملانية  H  .Ritter لعله) ١(
،   Helen Hemingway  ،Benton،  ، الطبعة اخلامسة عشرة   ٣٥٤ إىل ٣٤١انظر اجمللد اخلامس عشر من ص  ) ٢(

Checago ١٩٧٤  . 
 .  مباشر على اعتماد الكاتب على منهج النقد األعلى واألدىن    هذا دليل ) ٣(



 الشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي

 ٤٤

ويتنبه هلا ويراد له أن يتلقاها باسم العلم واملعرفة وعلى يد مجاعة من أحبار العلماء ورهبان         
ّ                                                    العلم املعاصرين ممن حير فون الكلم عن مواضعه ويطبقون املنهج على غري موضوعه      لكي -                   

 . احلكيمينفر هذا القارئ من القرآن الكرمي ويعرض عن الذكر   

وقد اجتهدت حىت استخلصت هذه القضايا الكلية وأدرجت حتت كل واحدة منها ما  
 : يتصل هبا مما ورد يف املادة أو ميت إليها بسبب؛ وهذه هي  

  أوال تشويه صورة اإلسالم والقدح يف تفرده وأصالته

 .وتقدميه على أنه صورة مشوهة للتراث اليهودي والنصراين

 : لى ذلك مبا يليوقد استشهد الكاتب ع

استعري معظمها من مصادر   " هناك كلمات غري عربية األصل وردت بالقرآن  ) ١(
 . )١(         ً                                                  تقف شاهد ا على ما يدين به حممد لكل من اليهودية والنصرانية   ... يهودية ونصرانية

إمنا هم  ) يف القرآن ( وجتدر اإلشارة إىل أن بعض األنبياء املشار إليهم   : يقول) ٢(
نوح، موسى، إبراهيم، املسيح، بينما جند أنبياء آخرين قد   : تاب املقدسشخصيات الك

 ونقول إذا كان هناك تشابه   )٢( )كذا؟( هود وصاحل  : استمدوا من روايات عربية وطنية
بني القرآن والتوراة واإلجنيل فهذا أمر طبيعي ألن املصدر واحد وهو الوحي، أما التناقض             

 . )٣( ى للوحي املرتل على موسى وعيسى فريجع إىل حتريف اليهود والنصار 

وأصغر اآليات تظهر على وجه العموم يف السور املبكرة، حيث يأيت   " :يقول) ٣(
املستخدم لدى الكهان يف   " السجع"                 ً                                   أسلوب وحي حممد قريب ا للغاية من النثر املسجوع أو       

 .  قد تأثر بالكهان والرهبان                    ً  أي أنه يزعم أن حممد ا  " زمنه

                                                 
 .  ٢١انظر ردنا على هذا الزعم فيما سبق ص     ) ١(
 .  ١٤راجع ردنا على هذا الزعم فيما سبق ص     ) ٢(
،  )نقد ملواد الطبعة األوىل من الدائرة املذكورة    (، دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية    إبراهيم عوض :  انظر ) ٣(

 .  ٢٥٠ص 



 الشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي

 ٤٥

 على  كمؤسس للتوحيد العريب، وحممد   ) عليه السالم ( ويظهر إبراهيم: يقول) ٤(
وهناك حماوالت واضحة إلقامة عالقات مع العقائد اليهودية، ونقول إن      . حنو ما هو خليفته 

 قد تقرب إىل اليهود يف املدينة عن طريق إعطاء دور   ما يزعمه الكاتب من أن الرسول
املنهج التارخيي الذي يعتمد عليه املستشرقون والذي ال                                ً  أكرب لنبيهم إبراهيم يناقض متام ا 

                                                                          ً     يقبل الشك عندهم كما يناقض كل منطق مقول يف العقل، فوجود إبراهيم إمنا كان سابق ا    
Ÿ≅÷δ  {على اليهودية؛ وقد جاء يف القرآن الكرمي   r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# zΝÏ9 šχθ • !̀$ ys è? þ’ Îû tΛ Ïδ≡tö/Î) 
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$ |‹ÏΡ#uóÇnΣ Å3≈ s9uρ šχ% x. $ Z‹ÏΖym $ Vϑ Î= ó¡•Β { )٦٧-٦٥: آل عمران  ( )٢ .( 

                                ً                                     إن الباحثني الغربيني تبينوا أن كثري ا من املادة القصصية املتعلقة بأشخاص     " يقول) ٥(
وهناك . اإلجنيل مل تأت من اإلجنيل وإمنا من املسيحية املتأخرة بل ومن مصادر يهودية    

وعيد ووصف اجلنة تتفق مع اخلطوط الرئيسة للبعثات التبشريية  أفكار أخرى كفكرة ال
وإذا سألنا الكاتب عن السند الذي يستند إليه يف هذا     . آلباء الكنيسة السريانية املعاصرة

                                  ً       ً                           إن هذا االعتماد ال حيتاج أن يكون مكتوب ا ومدون ا ورمبا كان مبرتلة تأثري      " القول أجاب 
 .                          ً  تلك التعاليم؟ فال حيري جواب اأين: ونقول (!!)  من تعاليم شفوية

                                         ً                                 ونعقب على هذه املزاعم بقولنا إنه ال ميكن أحد ا أن يزعم وجود عالقة بني نظام      
التوحيد املطلق الذي جاء به القرآن الكرمي وبني اليهودية والنصرانية والوثنية اليت كانت        

 .  سائدة قبل بعثة الرسول

  ثانيا التعمية على مبدأ عاملية اإلسالم

أي  " القرآن العريب  " قد قدم لقومه               ً         ً  ومن املؤكد غالب ا أن حممد ا  " يقول الكاتب
الكتاب اخلاص بالعرب يف مقابل الكتب املقدسة لليهود والنصرانية، وقد سبق لنا أن رددنا 

                                                 
 .  ٦٥:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٦٧:  سورة آل عمران آية  ) ٢(



 الشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي

 ٤٦

 غري أنا نضيف أن الكاتب حبرصه على إبراز هذه املقولة يريد التعمية       )١( على هذا الزعم 
لب رسالة اإلسالم واحدة من أهم خصائصها وهي أهنا رسالة عاملية لكل على قارئه فيس

 . الناس، وجيعلها خاصة بالعرب وحدهم 

  )٢( ثالثا موقف القرآن من حرية اإلرادة اإلنسانية 

وقد    . من األمور احلساسة اليت تثري القارئ الغريب املعاصر مسألة احلرية اإلنسانية   
ضة يف أوربا كرد فعل للتصور الكنسي للدين الذي حيقر  نشأت هذه املسألة منذ عصر النه

اإلنسان من أجل متجيد اهللا، وحيقر احلياة الدنيا من أجل اآلخرة، وال يرى اإلنسان إال       
    ً       ً                                                                ً          خاطئ ا منحرف ا، فلما متردت أوربا على هذا التصور أخذوا يف الغرب ميجدون اإلنسان بدل ا         

 . نسانيةمن اهللا، ومن هنا نشأ ما يسمى بالرتعة اإل

وملا كان اإلنسان املعاصر يقدس حرية اإلرادة كان ال بد من اختالق بعض القضايا  
                             ً                                                          الناقضة هلذا املبدأ ونسبتها قسر ا وبالفهم اخلاطئ املعوج إىل القرآن الكرمي، وإخفاء ما          

يقول . يتضمنه من حرية االختيار واملسؤولية الفردية واجلماعية حىت ينصرف عنه الناس   
$  {:                         ً                                     قدر اإلنسان هو يف يد اهللا متام ا، حىت اإلميان والكفر معتمد على إراداته: الكاتب ¨Β 

(#θ çΡ% x. (#þθ ãΖÏΒ ÷σã‹Ï9 Hω Î) βr& u!$ t±o„ ª!$# { )وليس    ، فليست هناك حرية لإلرادة،)٧١: األنعام( )٣ 

 . للنيب أن يالم على الكفر، ففي التحليل النهائي األمر هللا يف قضائه وقدره 

 :                            ً ويستدرك الكاتب على ذلك قائل ا

لكن آيات أخرى أخفقت يف التأكيد على هذه الفكرة وهي تبدو وكأهنا تترك    
هكذا دون    . لإلنسان بعض احلرية ليستمع إىل وعظ الرسول وخيتار لنفسه اخلري أو الشر  

                                                 
 .   وما بعدها٣١، ص  انظر ما سبق ) ١(
 .  ١٩٠، ص  املستشرقون واإلسالم  :  حممد قطب:  انظر ) ٢(
 .  ١١١:  سورة األنعام آية ) ٣(



 الشبهات املزعومة حول القرآن الكرمي

 ٤٧

عقيب منه على الفقرة األخرية حىت ال ميحو من نفس قارئه ما ورد يف حتليله النهائي من     ت
 . نفي اإلرادة اإلنسانية ونفي العمل

 رابعا األخذ مبقوالت الفكر املادي يف رد ما ورد بالقرآن الكرمي 

 : ومن ذلك

 أن الكاتب يشري إىل ما جاء يف سورة يوسف من أحداث ووقائع مل ترد يف   )١(
 . )١( التوراة على أهنا روايات تشتمل على عدد كبري من التفاصيل األسطورية 

 عن طريق تفسري اآلية الكرمية من    حماولة زعزعة الثقة بالوحي وبالرسول ) ٢(
$ *  {سورة الشورى  tΒ uρ tβ% x. A|³u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk= s3ãƒ ª!$# ωÎ) $ ·‹ôm uρ ÷ρ r& ÏΒ Ç› !#u‘ uρ A>$pgÉo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ öãƒ 

Zωθ ß™ u‘ z Çrθã‹sù Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ $ tΒ â!$ t±o„ 4 { )اآليات)٢  . 

             ً                 إن اهللا كلم حممد ا أو من وراء      " :فالكاتب يفسر اآليات الكرمية على هذا النحو 
و واضح من اآلية، مث يقول    ـ    ً        ري متام ا كما هواملعىن الصحيح عكس هذا التفس  " حجاب

}  ÷ρ r& Ÿ≅Å™ öãƒ Zωθ ß™ u‘ z Çrθã‹sù Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ $ tΒ â!$ t±o„ 4 { )وحي يعين إحياء  :  واالصطالح األول )٣

" مرتل " ويستخدم القرآن كذلك كلمة  . جيدا للشعراء       ً                     أو إهلام ا من النوع املعروف   
ً                                 من وراء حجاب يبدو أنه يطرح نوع ا من العبارة التخيلية دون رؤية  : واالصطالح الثاين                              

ّ                                             واالصطالح الثالث يلم ح إىل ملك من املالئكة، لكن دون إشارة إىل اسم    . مصاحبة                  
 . )٤( جربيل

 خامسا بث بذور الشك يف أهم األسس 

 .                                     ً          للقارئ أن يقيم عليها تصورا فكري ا حمدد ا عن اإلسالماليت ميكن 
                                                 

 .  ١٦انظر ما سبق ص  ) ١(
 .  ٥١:  سورة الشورى آية  ) ٢(
 .  ٥١:  آية سورة الشورى  ) ٣(
 .   وما بعدها٢٥، ص  انظر ما سبق ) ٤(
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 ٤٨

 : ومن ذلك

التشكيك يف أصالة الركن الركني لإلسالم وهو التوحيد، واالفتراء بأنه مل يظهر  ) ١(
يف آيات القرآن إال يف الفترة املدنية، وذلك لكي ينسب الكاتب إىل اليهود أهنم هم         

 .  املدينة أصحاب الفضل يف ظهوره بعد اهلجرة إىل 

ومن العجيب أنه ليست هناك إشارة إىل وحدانية اهللا يف هذه السور املبكرة       " :يقول
وأين سورة اإلخالص اليت جيعل صاحبكم نولدكه ترتيبها يف الفترة األوىل من  : ونقول

:  وأين سائر السور املكية املشتملة على التوحيد اخلالص هللا تعاىل، ومنها )١( الوحي املكي؟ 
 العداء؟ أمل يكن ذلك    واجلن، والكهف وغريها، ومل ناصب كفار قريش النيب الليل

 ! بسبب دعوته إىل التوحيد؟ 

التشكيك يف سالمة مجع القرآن يف عهد اخللفاء الراشدين؛ فبعد أن يشري الكاتب  ) ٢(
إىل أنه تقرر مجع الوحي من كل املصادر املكتوبة املتاحة حياول زعزعة ثقة قارئه يف أحد   

الذاكرة     "            ً        فيقرنه عامد ا باصطالح" احلفظ "                           ً      أهم مصادر اجلمع وأكثرها ضبط ا وهي 
 . وما ميكن أن يشوبه من خطأ ونسيان وفق مذاهب االتصال احلديثة " والتذكر

حياول التشكيك يف أن يكون القرآن الذي بني أيدي الناس اآلن هو الذي نزل  ) ٣(
 Theا، ويكرره أكثر من مرة وهو                         ً     ً  إذ يستخدم الكاتب مصطلح ا غريب  على حممد

Present Quran      أي القرآن احلايل، وحني راجعت مزاعم للمستشرق وجدت 
يف مادة القرآن اليت كتبها ونشرها يف الطبعة األوىل من دائرة املعارف   " بوهل " ل

           ً      ً                                                    اإلسالمية كالم ا سخيف ا ال جيوز يف عقل أحد يعرب عن هذا املصطلح الغريب الذي     
املوسوعة الربيطانية، إذ يؤكد أن الوحي الذي كان الرسول يقرأه ليس هو     استخدمته 

                                                 
 .  ١٠٤، ص  ، لعبد الرمحن بدوي   ترتيب الرتول عند املستشرقني يف كتاب دفاع عن القرآن     :  انظر ) ١(
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القرآن احلايل الذي نقرأه اآلن، فقد أعيدت صياغة الوحي حبيث أخذ الشكل احلايل        
 . )١( املسجوع 

ً          يدس يف أقواله عن القرآن أن بعض احلروف فيه ذات مغزى  سحري    ) ٤( فبعد أن  :                                                
 )٢( اليت بلغت حرية املستشرقني يف تفسريها كل مبلغيشري الكاتب إىل حروف املقطعات   

حىت سلموا مبا قاله علماء املسلمني من أن القرآن مركب من جنس هذه احلروف، واليت             
هي يف متناول املخاطبني هبا من العرب ولكنهم ال ميلكون أن يصوغوا من تلك احلروف        

ّ            ومل تفس ر معانيها  : قولهيطرح الكاتب جمموعة احتماالت لتفسري هذه احلروف ب   . مثله      
    ً                                                                    تفسري ا مرضي ا، ويظن أهنا رمبا كانت تدل على كلمة خمتصرة، أو تشتمل على جمموعات  

أو هي ذات   " :معينة من السور، مث يفتري الكاتب فرية كربى بذكر احتمال آخر بقوله 
 ). magical significance( مغزى سحري

يف دائرة املعارف الربيطانية   " القرآن " وبرغم هذا كله فما زالت يف هذه املادة حول 
شبهات ومغالطات ينبغي التوقف عندها والرد عليها، ولكن حسبنا ما قدمنا من بيان يدل  

 . على فساد اآلراء وبطالن األحكام 

                                                 
وانظر رد الدكتور إبراهيم عوض على         "  القرآن  "  ، مادة ١٩٣٨، طبع لندن   ملحق الدائرة املذكورة   :  انظر ) ١(

 .   وما بعدها٧، ص  دائرة املعارف اإلسالمية االستشراقية   :  ابههذا الكالم يف كت 
 .  ، الفصل اخلاص ب احلروف الغامضة   بالطبعة الثانية من دائرة املعارف اإلسالمية   "  القرآن "  انظر مادة ) ٢(
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 خامتة 

كشفت هذه الدراسة بكل وضوح عن حقيقة املنهج الذي اعتمده املستشرقون يف    
ّ                                        رض املوس ع الذي التزمت به دائرة املعارف اإلسالمية  دراسة القرآن الكرمي؛ فبفضل الع        - 

آلراء املستشرقني منذ منتصف القرن التاسع عشر امليالدي   " القرآن "  يف مادة-خباصة 
تبني لنا إىل أي حد تأثر هؤالء املستشرقون مبنهج كان قد سبق تطويره يف الغرب لنقد ما        

، وحقق هذا املنهج       )أخرى ملحقة هبما التوراة واإلجنيل وكتب  ( يسمى بالكتاب املقدس
                                                                                   نتائج باهرة حني توصل إىل أن أسفار التوراة املوجودة حالي ا ال صلة هلا مبوسى عليه           

 . السالم وإمنا هي مكتوبة بأقالم أحبار اليهود أنفسهم ويف أزمان خمتلفة   

ى  النقد األعل : وقد أطلق علماء نقد ما يسمى الكتاب املقدس على هذا املنهج اسم     
ويبدو أن هذا النجاح قد أغرى املستشرقني املشتغلني بالدراسات اإلسالمية على   . واألدىن

تطبيق املنهج نفسه على القرآن الكرمي، لعلهم حيققون به مع القرآن نتائج مماثلة ملا حققها      
 . نقاد ما يسمى بالكتاب املقدس

ّ                 يسم ى الكتاب املقدس  ولكن منهج النقد األعلى واألدىن إن صح تطبيقه يف دراسة ما      
 فال يصح تطبيقه على نص إهلي    - اليت هي نصوص بشرية  -ويف سائر النصوص التارخيية 

 . ينتمي إىل جمال موضوعي خمتلف غري اجملال البشري احملدود 

                              ً                                            ومن مث كان تطبيق هذا املنهج فاسد ا إذا ألزمهم من حيث املبدأ النظر إىل كتاب اهللا  
 . ر، ففسدت النتائج اليت توصلوا إليها بفساد املقدمة العزيز على أنه من صنع بش

ولكننا برغم ذلك كله تابعنا املوسوعتني بكل دقة يف درسهما للقرآن وفق أصول   
 يف كل خطوة من   -املنهج الذي التزموا به، فتبني لنا إىل أي حد خرج املستشرقون      

لعبث لكي خيرجوا     عن قواعد املنهج فعبثوا باألدلة والشواهد كل ا   -خطوات البحث  
 .                       ً                                        بأحكام قد اعتقدوها سلف ا ودخلوا هبا على املوضوع قبل البدء يف حبثه  

 باعتبار كوهنا موسوعة عامة ختاطب القارئ الغريب  -أما دائرة املعارف الربيطانية   
 فقد زادت على ذلك كله بأهنا حشدت كل ما ميكن من     -خاصة وحتظى أحكامها بقبوله    
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ا يف حزمة مترابطة ومتراصة من القضايا اليت هتم هذا القارئ لكي  مزاعم وافتراءات وركزهت
 .    ّ                                     تنف ره من القرآن الكرمي ومن الدين اإلسالمي  

ومن مث فإن التصدي للرد على كل ما ورد من شبهات يف هاتني املوسوعتني وغريمها     
ذوه     بشأن القرآن الكرمي وبيان خروج املستشرقني على مقتضيات املنهج العلمي الذي اخت     

     ً                                                                            معيار ا للدرس أمر واجب وحاسم، وحبذا لو نشر هذا الرد على نطاق واسع مبختلف           
 . اللغات

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني،،     
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